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Feest voor jong en oud

Santpoort-Noord - Santpoort en omliggende plaatsen zijn in de ban
van het jaarlijkse dorpsfeest. De festiviteiten begonnen zaterdag met
de traditionele rijtuigendag. Voor het eerst in lange tijd deden de klassieke karren ook IJmuiden aan. Daar werden de berijders en hun passagiers overigens wel getrakteerd op een felle regenbui. Het Dorpsfeest Santpoort duurt nog tot en met zaterdag. Vandaag (donderdag)

vindt de 259ste kortebaandraverij plaats in de Hoofdstraat en vrijdag is
er een grote jaarmarkt in de dorpskern. Zaterdag kunnen waaghalzen
nog meedoen aan het buikschuiven en kwalleballen op de Weyman
Weide. Uiteraard is er ‘s avonds volop live-muziek bij de horeca in de
Hoofdstraat. Het volledige programma staat op www.dorpsfeest-santpoort.nl en in de krant van vorige week. (foto: Dorpsfeest Santpoort)
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IJmuiden - Lars Bottelier heeft afgelopen weekend driemaal de
Nederlandse titel gepakt bij het Open Nederlands Kampioenschap Openwaterzwemmen in Heerjansdam. Hij pakte de titel op
de 5 km, de 10 km en de 4 x 500m ploegenestafette.
Lars Bottelier zwom zaterdag op
de 5 km solo naar de finish toe in
een tijd van 59 minuten en 9 seconden. Met een ruim verschil op
de nummer twee Timo Dinkelberg in 1 uur, 1 minuut en 40 seconden. Later op de dag zwom
Lars Bottelier samen met Iwan
Vos, Tenzin Tieman en Erno Vriens
naar de winst op de 4x500m
ploegenestafette. Het was de
eerste teammedaille op een NK
voor het team van VZV.
Op zondag stond de 10 km op
het programma. Na een gelijkopgaande race tot 5 km, sloeg Bottelier een gaatje bij het drinkmoment. ,,De andere zwemmers
gingen drinken en ik niet, dus

ZIE ONZE SITE:

JUTTER.NL

kon ik op dat moment een gaatje
slaan.” Bottelier tikte uiteindelijk
aan in 2 uur, 2 minuten en 58 seconden, vóór Olivier Jans die eindigde in 2 uur, 4 minuten en 40
seconden.
Lars Bottelier vertelt verder dat
hij erg blij is: ,,Dit is de eerste keer
dat ik de Nederlandse titel pak op
de 5 km en de 10 km bij de senioren. Het waren goed opgebouwde races en dat geeft een hoop
vertrouwen voor de komende
wedstrijden.
Over twee weken hoop ik de Nederlandse titel marathonzwemmen te prolongeren tijdens de
IJsselmeermarathon.” (foto: aangeleverd)
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IJmuiden - In de eerste week van de zomervakantie kreeg Nederland te maken met een hittegolf. Dit betekende veel werk voor
de vrijwilligers van de IJmuider Reddingsbrigade (IJRB). In totaal
moest er 108 keer hulp worden verleend.
De gehele week hebben de lifeguards zoveel mogelijk preventief
werk verricht. Dit houdt in dat de
lifeguards vooral op het strand en
op het water aanwezig zijn om alles goed in de gaten te houden en
mensen te waarschuwen. Er wordt
op dit soort dagen lopend, varend
en rijdend gepatrouilleerd in het
bewakingsgebied.
Ondanks de preventieve aanwezigheid komt het natuurlijk voor dat
er daadwerkelijk hulp moet worden verleend. Dit betrof vooral veel
kleine verwondingen door schelpjes, kwallenbeten en wespensteken. Dit gebeurde in totaal 61 keer.
Daarnaast was er zes keer sprake
van een vermissing van een kind en
werd vijf keer juist een kind aangetroffen zonder ouders in de buurt.
Door het extreem warme weer waren er ook meerdere mensen die te
maken kregen met hittestuwing of
flauwte.
Op vrijdag 27 juli kwam de wind uit
zuidoostelijke richting, waardoor er
veel drijvende voorwerpen afdre-

ven richting zee. Omdat het gevaar
bestaat dat mensen achter hun bal
of luchtbed aan gaan zwemmen,
haalt de IJRB dit soort voorwerpen
zoveel mogelijk uit het water.
Het gevaar van deze aflandige
wind is ook dat zwemmen richting
zee vrij makkelijk gaat, maar dat de
terugweg erg zwaar kan zijn, met
wind en stroming tegen. Om deze
reden moest er een zwemmer worden gered, die helemaal naar het
laatste deel van de Zuidpier was gezwommen. Deze zwemmer werd
met behulp van de waterscooter
van de IJRB teruggebracht naar het
strand.
De vrijwilligers zijn vorige week
week vrijwel iedere dag van 09.00
tot 21.00 uur aanwezig geweest. In
totaal is de reddingspost meer dan
80 uur open geweest.
Ook in de komende weken zijn
de vrijwilligers van de IJRB dagelijks aanwezig op het strand. Buiten openingsuren kan de IJRB altijd
gealarmeerd worden via 112 (bij
spoed). (foto: IJRB/Jeroen Groot)
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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 IJmuidense droge en warme zomer.

rein. Fietsers moeten uitkijken
voor losliggende en omhoogstekende tegels en stenen op fietspaden, veroorzaakt door het uitdrogen van het onderliggende
zand. Automobilisten hebben te
maken met smeltend asfalt.
De zomer van 2018 gaan we ons ten bewust omgaan met water De scheepvaart ontkomt ook
ongetwijfeld herinneren als een en voldoende blijven drinken. niet aan de ongemakken. Door
droge zomer met voor IJmui- Dat drinken doen IJmuidena- de voortdurende hitte en droogdense begrippen hoge tempe- ren al vanaf het prille begin van te komt er ook steeds meer zout
raturen. Eind vorige week, aan IJmuiden, al was het aanvanke- in het Noordzeekanaal. Bij het
het einde van de landelijke hit- lijk meer jenever dan water… We schutten van schepen in de sluitegolf van dertien dagen, be- moeten uitkijken met zwemmen zen komt er altijd wat zout in het
leefden we in IJmuiden enke- in plassen en meren. Die heb- kanaalwater. Bij voldoende aanle zeer hete dagen met tempe- ben we – op een enkele vijver na voer van zoet water via de rivieraturen van rond de 35 graden. – niet in IJmuiden. De IJmuide- ren wordt het zout in het kanaal
Afgelopen weekend werden we naar zoekt de verkoeling wel in tegengehouden.
getrakteerd op enige afkoeling zee (uitkijken voor de kwallen bij Door de nu verminderde aanvoer
met heuse regenbuien! De regen oostenwind!), in het zwembad de van zoet water komt het zoute
gaf een beetje verlichting voor Heerenduinen en in voetenbad- water verder landinwaarts en kan
het openbare “groen”, dat tegen- jes met een koud biertje. Een en- het verzilting in polders en prowoordig behoorlijk geel oogt. keling duikt het kanaal in… We blemen met de drinkwatervoorDe gemeente houdt bloembak- moeten vuur uit de natuur hou- ziening veroorzaken. Het zout
ken en jonge aanplant voldoen- den. Dat is met de nabijgelegen heeft Amsterdam al bereikt. Via
de nat met slootwater. Grasvlak- duinen, parken en bossen een se- het Amsterdam-Rijnkanaal wordt
ten zijn echter dor, maar kunnen rieus punt. Begin juli ging het al extra zoet water aangevoerd om
dat hebben. Op de afgelopen za- fout in de berm van de Haven- het zout terug te dringen. Interdag vlak voor de plensbui ge- kade tegenover het Zee en Ha- dien nodig gaan de sluizen minmaakte foto zien we geen Afri- venmuseum. Door snel ingrijpen der vaak open. In het ergste gekaanse steppe, maar de duinhel- van de brandweer is erger voor- val worden de Noordersluis en de
ling tussen de Dokweg en de Ha- komen.
Middensluis gesloten.
venkade. Leeuwen, olifanten en Zo’n droge en warme periode Ach, laten we voorlopig maar gegiraffen ontbreken nog; af en toe brengt veel meer ongemakken nieten van deze zomer. Zonder
neltje op de Slaperdijk. Rond 01.15 laat wel een gier, eh, meeuw zich dan onafkoelbare woningen en vliegtickets en Schipholstress
uur ontvingen agenten een mel- zien…
klamme nachten met zich mee. kunnen we thuis het Mediterrading dat er een vechtpartij gaande De schoolvakantie is begonnen Vooral de laatste weken heeft ne klimaat ervaren. De koelte en
was in het fietstunneltje. Hier trof- met de inwerkingtreding van het IJmuiden tijdens noordenwind nattigheid komen vast weer tefen zij het slachtoffer aan die, met ‘Nationaal Hitteplan’. Wat bete- last gehad van zwarte neerslag rug, en de grasvlaktes van IJmuizwaar letsel, direct met de ambu- kent dat voor IJmuiden? We moe- afkomstig van het hoogoventer- den worden heus weer groen!
lance werd overgebracht naar het
ziekenhuis. De identiteit van de
vermoedelijke belagers van het
slachtoffer kon snel worden achterhaald. De Spaardammer werd
in zijn woning aangehouden en de
Velsenaar meldde zich op het politiebureau. Het is nog niet duidelijk
wat de toedracht van de vechtpartij en de mishandeling is. Dit wordt
Santpoort-Noord - Een 18-jarige door de politie onderzocht.
man uit Velsen-Zuid en een 19-ja- Mensen die iets hebben gezien,
rige man uit Spaarndam zijn dins- worden verzocht zich te melden
dagochtend aangehouden op ver- via 0900-8844. Liever anoniem?
denking van mishandeling van een Dat kan via 0800-7000 of www.
21-jarige Haarlemmer. De mishan- meldmisdaadanoniem.nl. (foto:
deling vond plaats in het fietstun- Michel van Bergen)

Twee aanhoudingen na
ernstige mishandeling

Uitreiking hoofdprijs
Zomerfestival .IJmuiden
IJmuiden - Het Zomerfestival
.IJmuiden was weer een groot
succes. De loterij van het Zomerfestival is ook al een hele traditie.
Dit jaar was er weer een schitterende hoofdprijs voor de loterij: een Acer Chrome Touch laptop, aangeboden door Martin
Kooiman van WinSys IT Solutions.
Winnares Jolanda Boon mocht afgelopen maandag haar prijs in
ontvangst nemen en was hier erg
blij mee. Dit jaar zijn er ruim honderd prijzen beschikbaar gesteld
door plaatselijke ondernemers en
zelfs ook ondernemers van buitenaf. Heeft u uw al loten gecontroleerd? De uitslag is te vinden
op de website van het Zomerfestival.IJmuiden. Heeft u prijs?
Neem dan contact op via stichtingkortebaanijmuiden@gmail.
com of 06-54357503. (foto: aangeleverd)

Thuis in Santpoort

Het huis met de kantelen
Op de hoek van Middenduinerweg en Burgemeester Enschedélaan staat sinds 1902 ‘Het huis
met de kantelen’, ook wel ‘Het
Kasteel’ genoemd. De eerste
steen is gelegd door Cornelis Kuiper, die het de naam Bosch en
Duin geeft.
Kuiper werkt rond 1900 als koetsier bij het echtpaar Wüste op
Spaarnberg. Hij kan van hen
3000 gulden lenen om het huis
te bouwen, dat in gebruik wordt

genomen als pension.
Het huis heeft een bijzonder aanzien omdat het is gebouwd in de
neo-Tudorstijl. Deze romantische
stijl is in de mode rond 1850 tot
1900. Daarbij grijpt de architect
terug op de bouwstijl, die in de
16e en 17e eeuw bijzonder geliefd was bij het engelse vorstenhuis Tudor. Het huis doet kasteelachtig aan door de iets uitstekende torentjes en de dakrand met
kantelen. In 1904 is het koetshuis

met de geschulpte daklijsten er
tegen aan gebouwd.
Vanaf 1914 zijn er meerdere eigenaren geweest. In 1984 wordt
het huis, dat inmiddels sterk verwaarloosd is, te koop aangeboden en met sloop bedreigd. Het
pand wordt aangekocht door de
huidige eigenaren, die de restauratie ter hand nemen. Daarmee is
een van de meer karakteristieke
huizen van Santpoort behouden
gebleven. (foto: aangeleverd)
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Hagelingerweg vanaf 6 augustus
2018 op de schop
Overzichtskaart

Detailkaart

Vanaf maandag 6 augustus 2018 wordt
er gewerkt aan de Hagelingerweg (Santpoort-Noord). Het werk gaat in twee fases en duurt tot maandag 17 september.

Wat gaat er gebeuren?
De Hagelingerweg vanaf huisnummers
180 / 287 tot aan het spoorviaduct wordt
helemaal opnieuw aangelegd. In het kort
betekent dit nieuw ‘stiller’ asfalt op de rijbaan, parkeervakken met nieuwe klinkers,
rood asfalt voor de fietspaden, een nieuwe
inrit bij de Biezenweg en nieuwe bomen
aan de zijkanten. De bomen in de middenberm blijven staan.

Woningen/bedrijven/tuincentra
De woningen, bedrijven en tuincentra aan
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Verkeersmaatregelen
Tijdens het werk wordt de Hagelingerweg
afgesloten voor verkeer dat naar het noorden rijdt, richting Driehuis en IJmuiden.
Dit doorgaande verkeer wordt omgeleid
via Santpoortse Dreef en de N208. Er komen borden met aanwijzingen te staan.
Verkeer naar het zuiden – van IJmuiden
en Driehuis naar Santpoort-Noord en
Haarlem – kan wel blijven rijden. Fietsers
kunnen langs het werk rijden. Het fietspad wordt tijdelijk aangepast, zodat het
in twee richtingen gebruikt kan worden.
Voetgangers kunnen langs het werk lopen.

e
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Werk in twee fases
Het project wordt per rijbaan uitgevoerd,
in twee fases. Aannemer Kreeft BV begint met de westkant (oneven kant) vanaf
huisnummer Hagelingerweg 285 tot aan
het spoorviaduct. Er wordt gewerkt van
maandag t/m zaterdag van 7.00 tot 19.00
uur.

Verkeershinder afsluiting Hagelingerweg,
gedeelte vanaf rotonde Santpoortse Dreef
tot het spoorviaduct 1e fase.

Doorgaand verkeer richting Driehuis en IJmuiden
Doorgaand verkeer richting Santpoort en Haarlem
Projectgebied
© GEMEENTE VELSEN - AFDELING INFORMATIEMANAGEMENT

Biezenweg en Kwekerslaan zijn wel bereikbaar maar alleen via Rijksweg en Biezenweg. De woningen aan de oostkant van
de Hagelingerweg (even huisnummers)
zijn alleen te bereiken via Driehuis en

IJmuiden. Direct betrokkenen krijgen er
een brief over in de bus.
Openbaar vervoer rijdt anders
Ook de bussen van Connexxion rijden om

tijdens het werk. Meer informatie hierover en over tijdelijke bushaltes kunt u
vinden op www.connexxion.nl. (illustratie: gemeente Velsen)

Evenementen op 11, 18 en 19 augustus 2018

Dance Valley, Dutch Valley en Latin Village
Dit jaar zijn er in augustus op het Velsen
Valleyterrein in Spaarnwoude verschillende grote muziekfestivals. Op zaterdag 11 augustus 2018 is het Dance Valley Festival. Een week later, zaterdag 18
augustus 2018, vindt het Dutch Valley
Festival plaats. De dag erop, 19 augustus 2018 het evenement: Latin Village.
Op 15 september vindt een ander nieuw
evenement plaats. Daarover later meer.
U leest hier praktische informatie over
Dance Valley, Dutch Valley en Latin Village.

Veiligheids- en verkeersmaatregelen
De fiets-en wandeltunnel (Tacitustunneltje), die onder de snelweg A9-A22 loopt en
de Oostlaan in Velserbroek met de Oosterbroekerweg in recreatiegebied Spaarn-

woude verbindt, is tijdens de drie eerstgenoemde evenementen gesloten. Net als
voorgaande jaren blijft de Amsterdamseweg open en zijn de woningen, bedrijven
en woonboten in Spaarnwoude bereikbaar. Het verkeer wordt door Traffic Support Events in goede banen geleid. Dit
bedrijf heeft veel ervaring met dit soort
werkzaamheden. Ook werken de organisatoren samen met gemeentelijke toezichthouders om parkeerdruk in Velserbroek te
beperken.
Legitimatieplicht: informatie voor
bewoners en bedrijven
Voor mensen die in het gebied wonen,
werken of bedrijven bezoeken is het goed
om te weten dat bij bepaalde punten
waar men Spaarnwoude met de auto bin-

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

Tot en met zaterdag 4 augustus
Dorpsfeest Santpoort
Zondag 5 augustus van 11.00 tot 16.00 uur
Bunker Museum IJmuiden geopend
Zaterdag 5 augustus van 11.00 tot 16.00 uur
Het Toverbos bij Informatieboerderij Zorgvrij in Velsen-Zuid. Jonge kinderen beleven
het bos en zijn bewoners op een eenvoudige en aantrekkelijke manier. Met een magisch
toverstokje gaan allerlei dieren ineens praten!
Kijk voor de volledige evenementenkalender op www.vvvijmuidenaanzee.nl.

nenkomt, om legitimatie kan worden gevraagd.
Verplichte (brom)fietsenstalling
Er worden dit jaar twee grote (brom)fietsenstallingen ingericht, waar verplicht gebruik van moet worden gemaakt. (Brom)
fietsen die buiten de fietsenstalling worden neergezet worden verwijderd.
Geluidstesten
Op donderdag 9 en vrijdag 10 augustus
vanaf 12.00 uur zijn de geluidstesten voor
Dance Valley. Deze geluidstesten duren
maximaal 3 uur. Op donderdag 16 en vrijdag 17 augustus vanaf 12.00 uur zijn de
geluidstesten voor Dutch Valley en Latin
Village. Deze geluidstesten duren maximaal 3 uur. Deze geluidstesten kunnen
enige overlast geven.

Overlast
De gemeente realiseert zich dat de evenementen overlast kunnen veroorzaken. Samen
met de organisator en vele adviseurs wordt
geprobeerd om deze overlast zo veel mogelijk
te beperken. Voor duizenden bezoekers geeft
het bijwonen van een van deze evenementen
onvergetelijke ervaringen. Ook zijn de evenementen goed voor de gemeente Velsen en
voor het recreatieschap Spaarnwoude.
Meer informatie
Via www.dancevalley.com en www.dutchvalleyfestival.nl en www.spaarnwoude.nl
en www.latinvillage.nl kunt u alle berichtgeving nalezen. Wie na het raadplegen van
de websites nog vragen heeft of aanvullende informatie wil, kan tijdens de evenementen bellen met het speciale telefoonnummer 020-4936050 of een e-mail sturen naar
info@udc.nl. (foto: Friso Huizinga)

Infopagina
2 augustus 2018 | 14 0255 (geen netnummer nodig) | info@velsen.nl | velsen.nl |

gemeentevelsen |

gemvelsen

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

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

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

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

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

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

Aanvragen
Burgemeester en wethouders van de gemeente Velsen maken bekend dat zij in
de periode van 21 juli 2018 tot en met 27
juli 2018 de volgende aanvragen voor een
omgevingsvergunning hebben ontvangen op grond van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht. De datum van
ontvangst is tussen haakjes vermeld.

IJmuiden
Dolfijnstraat 196, plaatsen dakkapel
voorzijde woning (20/07/2018) 101442018
Trompstraat 71, plaatsen dakopbouw
(25/07/2018) 10408-2018
Zeeweg 260,oprichten open kapschuur
(25/07/2018) 10428-2018
Santpoort-Noord
Wulverderlaan 2, plaatsen dakkapel voor/
zijkant woning (20/07/2018) 10171-2018
J.T. Cremerlaan 8, plaatsen dakkapel
voorzijde woning (24-07-2018) 103692018

Santpoort-Zuid
Bloemendaalsestraatweg 167 (zuidwesthoek parkeergarage, Blekersduin), plaatsen
transformatorstation (26-07-2018) 104582018
Zinneveltlaan 14, plaatsen dakkapel
(27/07/2018) 10520-2018
Velsen-Zuid
Genieweg 38, plaatsen pontonbrug / aanleggen in- uitrit (23/07/2018) 20259-2018
Velsen-Noord
Reyndersweg 3, aanleg voorziening watersport opslag (26-07-2018) 10456-2018
Driehuis
Duin- en Kruidbergerweg 16, plaatsen balkonhekken (22/07/2018) 10208-2018
(gemeentelijk monument)
Velserbroek
De Sluistocht 16, plaatsen van uitbouw
(25/07/2018) 10372-2018

Liniepad
46,
oprichten
(23/07/2018) 10289-2018

tuinhuis

Welstand
Voor zover de ingediende aanvragen voor
een omgevingsvergunning betrekking hebben op een bouwactiviteit kunnen deze worden voorgelegd aan de commissie Stedelijk
Schoon Velsen. Voor meer informatie over
welstand: 140255
Verlengen beslistermijn

Velsen-Zuid
Rijksweg 134, renovatie- en herinrichtingswerkzaamheden (nabij Beeckestijn)
(25/07/2018) 6665-2018
Meervlietstraat 135, plaatsen dakkapel
(25/07/2018) 7325-2018
Velserbroek
Floraronde 293, uitbreiden basisschool
(26/07/2018) 7384-2018
Ingekomen aanvragen evenementenvergunningen APV artikel 2:17

IJmuiden
nabij Kennemermeer, tijdelijk (tot en met
oktober 2023) afwijken van het bestemmingsplan ten behoeve van recreatief
nachtverblijf (24/07/2018) 7284-2018
nabij Kennemermeer, het herinrichten
van het terrein rondom een borstbeeld
(25/07/2018) 7299-2018

Santpoort-Noord
Santpoortse Boerenmarkt, op 15 en 16 september van 10:00 tot 16:00 uur, locatie: t.h.v.
Spekkenwegje 8 (23/07/2018) 5011-2018

voor opslag van wind- en watersportonderdelen 25/07/2018) 5179-2018

Santpoort-Noord
Santpoortse Boerenmarkt, op 15 en16 september 2018 van 10:00 tot 16:00 uur, locatie
t.h.v. Spekkewegje 5011-2018

Velserbroek
1e Velsener Oldtimerdag, op 2 september
2018 van 09:00 tot 19.00 uur, locatie Vestingplein (23/07/2018) 10237-2018.

Besluiten
Burgemeester en wethouders van Velsen
hebben de hierna volgende besluiten genomen. Op grond van de Algemene wet
bestuursrecht kan een belanghebbende bij het (de) onderstaande besluit(en)
gedurende zes weken na de dag van verzending van het besluit een gemotiveerd
bezwaarschrift indienen bij het bestuursorgaan dat het besluit heeft genomen
(zoals college van Burgemeester en wethouders van Velsen of Burgemeester
van Velsen, Postbus 465, 1970 AL IJmuiden), dan wel langs elektronische weg
(elektronisch formulier op www.velsen.
nl; werkt alleen in combinatie met inloggen via DigiD). In spoedeisende gevallen
kan een voorlopige voorziening worden
gevraagd bij de voorzieningenrechter
van de rechtbank Noord-Holland, locatie
Haarlem, sector bestuursrecht, Postbus
1621, 2003 BR Haarlem. Een voorlopige
voorziening kan alleen worden aange-

vraagd, indien er ook een bezwaarschrift
is ingediend. De verzenddatum van het
besluit is tussen haakjes vermeld.

Het college van Burgemeester en wethouders van Velsen heeft omgevingsvergunning
verleend voor:
IJmuiden
Berkenstraat 18, plaatsen dakkapel
(24/07/2018) 8153-2018
Kanaalstraat 70a, plaatsen dakopbouw
(24/07/2018) 8328-2018
Zeewijkplein ong., revisie oude aanvraag
(w14.000631) i.v.m. lokaal gewijzigde indeling winkelunits (25/07/2018) 7328-2018
Velsen-Noord
Stratingplantsoen / Duinvlietstraat, legaliseren verkoopbord (24/07/2018) 79102018
Reyndersweg 3, plaatsen van tijdelijke units

Santpoort-Zuid
Willem de Zwijgerlaan 34, plaatsen aanbouw (24/07/2018) 7001-2018
Brederoodseweg 62, realiseren van bijgebouw met mantelzorg (25/07/2018) 54462018
Velserbroek
Wieringer Aak 61, plaatsen dakkapel (achterdakvlak) (25/07/2018) 9269-2018
Gerstland 19, plaatsen erker (25/07/2018)
8934-2018
Lepelaar 13 , plaatsen 2 dakkapellen
(26/07/2018) 8292-2018
Verleende evenementenvergunningen
APV artikel 2:17

Velserbroek
Kermis Velserbroek, van 10 t/m/ 14 oktober
2018, locatie: Vestingplein (24/07/2018)
1812-2018
Verleende vergunning voor werkzaamheden buiten reguliere werktijden APV
artikel 5:5
Santpoort-Zuid
Bloemendaalsestraatweg 167 (Blekersduin), ontheffing werkzaamheden buiten
werktijden in de nacht van 29 augustus 2018
op 30 augustus 2018 (tussen 19:00 en 7:00
uur) met een uitloop naar 5 september 2018
i.v.m. eventuele
weersomstandigheden.
(16/07/2018) 9873-2018

Besluit verlenen ontheffing
Burgemeester en wethouders van de gemeente Velsen hebben besloten op grond
van artikel 5:42, derde lid van de Algemene plaatselijke verordening ontheffing te
verlenen aan:

• De heer R. Timmermans, Toyota Landcruiser, kenteken VT-BX-60, voor het rijden op het Zuidstrand van gemeente Velsen van 16 juli 2018 t/m 31 december
2018; De ontheffing is tot 1 oktober 2018
niet geldig tussen 09.00 uur en 21:00 uur;

Mogelijkheid van bezwaar
Belanghebbenden kunnen ingevolge de Algemene wet bestuursrecht binnen een termijn van 6 weken na de datum waarop het
besluit elektronisch is bekend gemaakt,
schriftelijk (postbus 465, 1970 AL IJmui-

den) dan wel langs elektronische weg (elektronisch formulier op www.velsen.nl; werkt
alleen in combinatie met inloggen via DigiD) een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en
wethouders van Velsen.
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van der Panne om 20.30 uur. Gra- en ‘100 jaar staaltransport in de
tis entree.
IJmond’ en ‘Loodsboten IJmuiden’ van Arie van der Veer. 3
Speurtochten voor kinderen van
kleuter tot puber.

▲

5 AUGUSTUS

2 AUGUSTUS

Dorpsfeest Santpoort tot en met
zagterdag 4 augustus. Zie voor
programma editie van vorige
week.

(foto: Pixabay)
Koffieochtend in Bibliotheek Velsen. Van 10.30 tot 12.00 uur.
Buitenplaats Beeckestijn: Tentoonstelling ‘Resonance’. Geopend van 11.00 tot 16.00 uur.
Toegang 4 euro.

Pieter Vermeulen Museum: Tentoonstelling ‘Waterwijs’ voor iedereen vanaf 4 jaar. Open van
10.00 tot 17.00 uur.
IVN-wandeling in het Egmondse duingebied om 10.00 uur bij
het Sportcentrum aan de Watertorenweg te Egmond aan Zee.
Duur ongeveer 2 uur. Zorg zelf
voor een toegangskaart voor
Pieter Vermeulen Museum: Ten- het Noordholland Duinreservaat.
toonstelling ‘Waterwijs’ voor ie- Aanmelden niet nodig. Start bij
dereen vanaf 4 jaar. Open van het Sportcentrum aan de Watertorenweg te Egmond aan
13.00 tot 17.00 uur.
Zee. Donatie (richtlijn 2,50 euro)
wordt op prijs gesteld.
en ‘100 jaar staaltransport in de
IJmond’ en ‘Loodsboten IJmuiden’ van Arie van der Veer. 3
Speurtochten voor kinderen van
kleuter tot puber.

Charles Bruijn Reflect, expo in de
Engelmunduskerk, Kerkplein 1
in Velsen-Zuid. Elke zondag geopend van 13.00 tot 16.00 tot en
met 26 augustus. Zie ook www.
charlesbruijn.com

(foto: aangeleverd)
Streekmarkt in Bakkum, 11.0016.00 uur, iedere woensdag.

Zomerwandeltocht. Vertrekpunt
4 AUGUSTUS
om 10.00 uur bij BezoekerscenDorpsfeest Santpoort tot en met trum De Hoep, Zeeweg te Castrizagterdag 4 augustus. Zie voor cum. Lengte tocht circa 8 -10 km.
programma editie van vorige Gratis deelname, opgeven niet (foto: aangeleverd)
week.
nodig. Wel duinkaart meenemen. Staalsafari voor kinderen in beeldenpark Een Zee van Staal te
Wijk aan Zee. Wandeling met
Kermis in Akersloot tot en met
gids start om 14.00 uur bij en7 augustus. Zie voor programma
tree van het park, hoek Bosweg/
www.castricummer.nl.
Reyndersweg Opgeven niet nodig.
Kofferbakmarkt Plein 1945 in
IJmuiden. Van 09.00 tot 16.00
uur.

Buitenplaats Beeckestijn: TenZee- en Havenmuseum IJmuiden toonstelling ‘Resonance’. Geopen van 13.00 tot 17.00 uur. Ex- opend van 11.00 tot 16.00 uur.
positie ‘50 jaar Iskes in IJmuiden’ Toegang 4 euro.
en ‘100 jaar staaltransport in de
IJmond’ en ‘Loodsboten IJmuiden’ van Arie van der Veer. 3
Speurtochten voor kinderen van
kleuter tot puber.

(foto: aangeleverd)
Pieter Vermeulen Museum: Tentoonstelling ‘Waterwijs’ voor iedereen vanaf 4 jaar. Open van
13.00 tot 17.00 uur. Workshop
knutselen van 13.30 tot 15.30
uur. Kosten 1,50 bovenop de entreeprijs.
Theater Poppekus met ‘Door
& Roosje’, Informatieboerderij
Zorgvrij, Genieweg Velsen-Zuid.
Om 13.30 en 15.30 uur. Reserveren via info@theaterpoppekus.nl
of 06-37576617.

(foto: Sander de Goede)
Zomer op het Plein in Alkmaar
op het Canadaplein met popduo
Clean Pete (14.30 uur) en Yentl en
de Boer (15.45 uur). Gratis entree.
Savoy Jazzband speelt om 15.00
uur in De Oude Keuken te Castricum. DOKspecial is salade Caprese.

(foto: aangeleverd)
Spaarndamse kunstmarkt. Zie
ook www.marselje.nl/kunstmarkten

(foto: aangeleverd)
Buitenplaats Beeckestijn: Tentoonstelling ‘Resonance’. Geopend van 11.00 tot 16.00 uur.
Toegang 4 euro. maandelijkse rondleiding door het huis en
de tuinen van Buitenplaats. Aanvang 14.00 uur. Deelname 7 euro
per persoon. Aanmelden kan via
info@buitenplaatsbeeckestijn.nl

6 AUGUSTUS

Wandelclub voor mensen met
geheugenproblemen.
Start
10.00 uur vanaf dorpshuis Het
Terras, Dinkgrevelaan 17 Santpoort-Noord. Wandeling duurt
± 45 minuten in een rustig tempo. Na de wandeling koffie/thee
en een geheugenspelletje. Voor
Fort Veldhuis (luchtoorlogmu- interesse als deelnemer of begeseum) aan de Genieweg 1 te leider, Janneke Cluistra, telefoon
Heemskerk is open van 11.00 tot 023-3031228.
17.00 uur. De gehele dag wordt
er in de filmzaal een unieke film Fietsvierdaagse Heemskerk van 6
vertoond over de geschiedenis t/m 9 augustus. Deelname: 8 euro
van de Vickers Wellington bom- voor 4 dagen of 2,50 euro per dag.
Inschrijven en start bij buurtcenmenwerper.
trum Het Spectrum, Lauraplein 1
(foto: aangeleverd)
Piratenfeest met Aad Piraat bij In- te Heemskerk. Start tussen 09.00
Expostitie ‘Knappe koppen’ van formatieboerderij Zorgvrij, Ge- en 10.00 uur. Afstand: 25, 40 of 60
Theo de Graaff in Kunstencen- nieweg Velsen-Zuid. Om 12.00, km.
trum de Kolk in Spaarndam-West 13.30 en 15.00 uur. Voor kinderen
tot en met 26 augustus. De expo- van 4 tot 7 jaar. Reserveren via in- Raj aan Zee, van 6 t/m 12 augussitie is geopend op zaterdag en fo@natuuriseenfeest.nl
tus festivalweek met film, theater
zondag van 12.00 tot 17.00 uur.
en muziek in Wijk aan Zee. Voorstellingen vinden plaats in een
Optreden Grace Darling in de Ouzgn. Raj-paleis (tent) op het Jude Kerk in Spaarndam. Aanvang
lianaplein in Wijk aan Zee. Voor
14.00 uur. Toegang gratis. Collecprijzen en (passe-partout en loste na afloop.
se) tickets of meer informatie
kijk op www.facebook.com/raj.
on.tour

3 AUGUSTUS

7 AUGUSTUS

Pieter Vermeulen Museum: Tentoonstelling ‘Waterwijs’ voor iedereen vanaf 4 jaar. Open van
10.00 tot 17.00 uur.

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

(foto: aangeleverd)
Circusparade op De Bazaar te Beverwijk. Circo di Strada is een internationale act. Zij laten een gevarieerde combinatie zien van
meerdere circuselementen zoals
steltlopen, jongleren, éénwielfietsen en ballopen. De circusparade komt tussen 12.30 en 16.00
uur drie keer voorbij.

Zee- en Havenmuseum IJmuiden (foto: Stefan van Ruijven)
open van 13.00 tot 17.00 uur. Ex- Zomer op het Plein in Alkmaar
positie ‘50 jaar Iskes in IJmuiden’ op het Canadaplein met Sjors

Zee- en Havenmuseum IJmuiden
open van 13.00 tot 17.00 uur. Expositie ‘50 jaar Iskes in IJmuiden’ Spreekuur Sociaal Wijkteams in

Dorpsfeest Santpoort tot en met
zagterdag 4 augustus. Zie voor
programma editie van vorige
week.

8 AUGUSTUS

The Guitar Connection in De
Stompe Toren, kerkweg in
Spaarnwoude. Aanvang 14.00
uur. Toegang gratis, na afloop
collecte.

(foto: aangeleverd)
Forteiland geopend voor publiek. Afvaart met de Kon. Emma
om 10.45, 12.45 en 15.10 uur. Retour naar keuze om 13.00, 15.15
of 17.15 uur.

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

Rode Kruis Ziekenhuis Beverwijk,
voor patiënten en hun familie. Elke dinsdagmiddag van 14.30 tot
16.30 uur onder de trap in de hal
van het ziekenhuis.

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

Forteiland geopend voor publiek. Afvaart met de Kon. Emma
om 12.45. Retour om 15.15 uur.

(foto: aangeleverd)
Zomeravondconcert met Matthias Havinga in Grote Kerk te Alkmaar om 20.15 uur. Prijs 8,-. CJP
7,-.

9 AUGUSTUS

Koffieochtend in Bibliotheek Velsen. Van 10.30 tot 12.00 uur.
Optreden poppentheater De Zilveren Maan met ‘De verjaardagstaart van het Paardje’ op Informatieboerderij Zorgvrij, Genieweg Velsen-Zuid. Om 11.30 en
14.00 uur. Voor kinderen van 3
t/m 7 jaaar. Reserveren via jeannezilverenmaan@gmail.com of
06-22946290. Men kan per pin
betalen bij Jeanne. Voorstelling
is te zien tot en met zaterdag 18
augustus.
(foto: aangeleverd)
Zee- en Havenmuseum IJmuiden
open van 13.00 tot 17.00 uur. Expositie ‘50 jaar Iskes in IJmuiden’
en ‘100 jaar staaltransport in de
IJmond’ en ‘Loodsboten IJmuiden’ van Arie van der Veer. 3
Speurtochten voor kinderen van
kleuter tot puber.
Pieter Vermeulen Museum: Tentoonstelling ‘Waterwijs’ voor iedereen vanaf 4 jaar. Open van
13.00 tot 17.00 uur. Workshop
knutselen van 13.30 tot 15.30
uur. Toegang 1,50 bovenop de
toegangsprijs.
Gildewandeling: Men kan de toren van de Grote of Sint Bavokerk
beklimmen. Voorafgaand wandelt men met één van de gildegidsen een uurtje door het hart
van Haarlem. Start om 13.30 uur
vanaf de Grote Markt bij standbeeld Laurens Jansz. Coster. Kosten 12,50. Aanmelden via gildewandelingen@gmail.com of
www.gildehaarlem.nl, tel. 0616410803 op werkdagen van
09.00 tot 10.00 uur en van 18.00
tot 19.30 uur.

Zee- en Havenmuseum IJmuiden
open van 13.00 tot 17.00 uur. Expositie ‘50 jaar Iskes in IJmuiden’
en ‘100 jaar staaltransport in de
IJmond’ en ‘Loodsboten IJmuiden’ van Arie van der Veer. 3
Speurtochten voor kinderen van
kleuter tot puber.
Pieter Vermeulen Museum: Tentoonstelling ‘Waterwijs’ voor iedereen vanaf 4 jaar. Open van
13.00 tot 17.00 uur. Workshop
knutselen van 13.30 tot 15.30
uur. Toegang 1,50 bovenop de
toegangsprijs.

Aanmelden
gratis nieuwsbrief via
nieuws@rtvseaport.nl
rtvseaport.nl/agenda

Optreden Delta Singers in W.F.
Vissershuis, Houtmanstraat 1 in
IJmuiden. Aanvang 14.30 uur.

Tips om verdrinking
te voorkomen
IJmuiden - Door de aanhoudend
hoge temperaturen zoeken veel
mensen verkoeling in het water.
De Reddingsbrigade wil dat Nederland kan genieten van haar water. Door preventief toezicht op de
veiligheid van mensen die in, op
en rond het water recreëren en het
actief verlenen van hulp als dat nodig is, maken wij veel waterplezier
veiliger mogelijk. De missie is leidend: Reddingsbrigade Nederland
spant zich met al haar ter beschikking staande middelen in voor het
voorkomen en bestrijden van de
verdrinkingsdood in Nederland.
Zwemveiligheid is van het grootste belang. Reddingsbrigade Nederland geeft op dat terrein tips en
adviezen via al haar kanalen, en in
samenwerking met partners. Bijvoorbeeld met de Nationale Raad
Zwemveiligheid (NRZ). Reddingsbrigade Nederland stelde daarmee, voorafgaand aan de zomervakantie, acht tips op om de kans
op verdrinking zo klein mogelijk te

maken. Dit gebeurde in het kader
van het project NL Zwemveilig.
1. Zorg ervoor dat je weet waar je
gaat zwemmen en of het daar veilig is.
2. Kies voor een zwemgelegenheid waar sprake is van toezicht.
3. Wees je bewust van mogelijke gevaren zoals diep water, stroming en golven.
4. Waarschuw je kind voor de mogelijke gevaren, geef duidelijke instructies en maak afspraken.
5. Houd vooral jonge kinderen
constant in de gaten en laat ze niet
alleen in het water gaan.
6. Je kunt een zwemvest of zwembandjes gebruiken, maar pas op
bij harde wind. Je kind kan dan
‘meegenomen’ worden door de
wind.
7. Besluit om je kind al op jonge
leeftijd te leren zwemmen.
8. Blijf zwemmen na het behalen
van de Nationale Zwemdiploma’s
A, B en C.
Zie ook www.reddingsbrigade.nl.
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Politie in actie
Santpoort-Noord - De politie
heeft zaterdagnacht een 20-jarige IJmuidenaar aangehouden op verdenking van mishandeling. Dat gebeurde tijdens Dorpsfeest Santpoort. De
IJmuidenaar is in bewaring gesteld.
Tijdens alcoholcontroles rond
de festiviteiten zijn - verdeeld
over twee avonden - zijn 19
personen aangehouden, waarvan van vier het rijbewijs is ingevorderd.

Kofferbakmarkt
Plein 1945

Hagelingerweg gaat
vijf weken op de schop
Santpoort-Noord - Vanaf maandag 6 augustus, direct na Dorpsfeest Santpoort, wordt er gewerkt aan de Hagelingerweg in Santpoort-Noord. Het werk wordt in twee fases uitgevoerd en duurt
tot maandag 17 september.
De Hagelingerweg vanaf huisnummers 180/287 tot aan het
spoorviaduct wordt helemaal
opnieuw aangelegd. In het kort
betekent dit nieuw ‘stiller’ asfalt
op de rijbaan, parkeervakken
met nieuwe klinkers, rood asfalt
voor de fietspaden, een nieuwe
inrit bij de Biezenweg en nieuwe bomen aan de zijkanten. De
bomen in de middenberm blijven staan.
Het project wordt per rijbaan
uitgevoerd, in twee fases. Aannemer Kreeft begint met de
westkant (oneven huisnummers) vanaf huisnummer Ha-

gelingerweg 285 tot aan het
spoorviaduct. Er wordt gewerkt
van maandag tot en met zaterdag van 07.00 tot 19.00 uur.
Tijdens het werk wordt de Hagelingerweg afgesloten voor
verkeer dat naar het noorden
rijdt, richting Driehuis/IJmuiden. Dit doorgaande verkeer
wordt omgeleid via Santpoortse Dreef en de N208. Er komen
borden met aanwijzingen te
staan. Verkeer naar het zuiden
– van IJmuiden/Driehuis naar
Santpoort-Noord en Haarlem –
kan wel blijven rijden.
Fietsers kunnen langs het werk

rijden. Het fietspad wordt tijdelijk aangepast, zodat het in
twee richtingen gebruikt kan
worden. Voetgangers kunnen
langs het werk lopen.
De woningen, bedrijven en
tuincentra aan Biezenweg en
Kwekerslaan zijn wel bereikbaar maar alleen via Rijksweg
en Biezenweg. De woningen
aan de oostkant van de Hagelingerweg (even huisnummers)
zijn alleen te bereiken via Driehuis/IJmuiden. Direct betrokkenen krijgen hier een brief over
in de bus.
Ook de bussen van Connexxion rijden om tijdens het werk.
Meer informatie hierover en
over tijdelijke bushaltes kunt u
vinden op www.connexxion.nl.
(foto: Friso Huizinga)

(Huis)dier van de Week

IJmuiden - Vulpix is een volwassen dame en als vondeling binnengekomen. Ze is nu op zoek
IJmuiden - Zaterdag 4 augus- naar een nieuw thuis. Vulpix is
tus wordt van 09.00 tot 16.00 een lieve, aanhankelijke dame. Ze
uur weer een kofferbakmarkt komt graag bij je knuffelen. Vulgeorganiseerd. Wie ook zijn pix zou prima in een gezin kunovertollige spullen aan de man nen met iets oudere kinderen. Ze
wil brengen kan zich melden op loopt hier los in de groep en reaPlein 1945. Bel voor meer infor- geert ook goed op de andere katmatie naar 0255-533233 of 06- ten. Vulpix wil wel graag naar bui10475023. De volgende markt is ten kunnen.
op 13 oktober.
Voor meer informatie over Vul-

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

Cheque van 1.750 euro
voor De Heideberg
Santpoort-Noord - De Vriendinnen Verwendag in Santpoort
heeft De Heideberg een bedrag
van 1.750 euro opgeleverd. De
dames van het hospice waren
‘meer dan blij en verrast’ bij het
zien van de cheque. ,,Daar kunnen wij weer hele mooie dingen
van doen voor de gasten en voor
de 80 vrijwilligers.’’ Het hospice
krijgt een kleine subsidie van de
gemeente en is voor een belangrijk deel afhankelijk van giften zoals deze. Martine van de Heide
van No Lemons Please en DebbY
Thijssen van Lincherie waren heel
trots dat zij dit bedrag namens
de winkeliers in Santpoort-Noord
mochten uitreiken. (foto: aangeleverd)

Uitnodiging en steunbetuiging
na negatieve opmerking Jinek
Regio - Een negatieve opmerking van Eva Jinek over IJmuiden
houdt de gemoederen flink bezig. Het leverde haar reacties op
van wethouder Jeroen Verwoort en Telegraaf-columnist Rob
Hoogland, die een lans braken voor de kustplaats.

Let’s go!

Gezond ouder worden
Haarlem - Op 1 juni is GezondOUD gestart in Haarlem en omgeving. Het bedrijf is groeiende
en daarom starten zij begin september ook in de gemeente Velsen.
De
oprichtsters
Constance
Schuller en Esther Zoetmulder
zijn dit bedrijf gestart omdat zij
van mening zijn dat er binnen
het huidige 60-plus sportaanbod ruimte is voor vernieuwing
en een concept waarbij buiten
bewegen en plezier nadrukkelijker worden gecombineerd. Het
bewegen doen zij uitsluitend
buiten op idyllische plekjes in de
omgeving. Omdat uit onderzoek
is gebleken dat men het liefst
buiten, samen met leeftijdsgenoten, wil bewegen. En omdat

wetenschappelijk is bewezen
dat bewegen in de buitenlucht
een positiever effect heeft op
de gezondheid dan binnen bewegen. Naast bewegen is plezier voor GezondOUD minstens
even belangrijk. Daarom organiseren zij tal van gezellige activiteiten zoals lunches, grootouders & kleinkind-lessen en interessante lezingen. Het bedrijf is
net van start gegaan, het aantal
deelnemers groeit iedere week
en de eerste ervaringen zijn zeer
positief.
Op dit moment wordt er wekelijks al op drie plekken bewogen
en op de vierde plek starten ze
dus begin september. Maandag
op Landgoed Middenduin, dinsdag op Landgoed Leyduin en

Nationaal Park Zuid-Kennemerland ingang Duin en Kruidberg
(vanaf 10 september) en donderdag in Wandelbos Groenendaal.
Een van de deelneemsters (74
jaar) vertelt: ,,De combinatie
van bewegen en plezier is wat
mij enorm aanspreek. Inspannend maar ook ontspannend en
ik heb ondertussen al een paar
hele gezellige dames leren kennen waar ik naast de training zo
nu en dan ook contact mee heb.’’
Zie ook www.gezondoud.nl
of neem contact op met Constance Schuller (constance@
gezondoud.com, telefoon 0617962699) of Esther Zoetmulder
(esther@gezondoud.com,
0653837045). (foto: aangeleverd)

tent van opa Verswijveren (nu
Zuidpier), waar ik indringende gesprekken aanknoopte
met de visafslagmedewerkers
wier werknacht op dat moment
Tijdens een gesprek over de een haastklus waarbij het be- werd afgerond met een stuk of
Amsterdamse
woningmarkt grip schoonheid uitbundig ter- wat pikketanesies. Hun rauwe
werd geconcludeerd dat star- zijde werd geschoven. Verder filosofieën leverden mij meer
ters dan maar iets verder van heb je er nu eenmaal die eeu- wijsheid dan Schopenhauer.’
de hoofdstad moeten gaan wo- wige wind en aan de overkant De columnist roept Jinek op
nen.
de Hoogovens. Maar er zijn ook om in te gaan op de uitnodi„Dus dan moeten ze naar IJmui- nog altijd de oude stadsdelen, ging van wethouder Verwoort.
den”, reageerde Jinek met een de pier, het grote strand en de ‘Gewoon doen Eva, na de besarcastische ondertoon. In de prachtige vissershaven. Boven- valling. Noem hem Cornelis als
studio klonk hoongelach.
dien is er dat heerlijke IJmui- het een jongetje wordt, naar de
De opmerking in de laatste uit- dense volk, dat zich met name weergaloze IJmuidense troubazending voor haar zwanger- kenmerkt door rauwe zelfspot.’ dour Cornelis Vreeswijk. Noem
schapsverlof was voor de kers- Hoogland vervolgt: ‘Na inten- haar Olga als het een meisverse wethouder Jeroen Ver- sieve Kennemerlandse nach- je wordt, naar de beste IJmuiwoort aanleiding om te reage- ten raakte ik destijds wel eens, dense atlete ooit, te weten Olren via twitter. ‘Ik keek net de om een uur of zes, zeven in de ga Commandeur. Deal?’ (foto:
aflevering van gisteren terug ochtend, verzeild in de strand- NPOstart.nl)
en zie dat jullie nogal vervelende dingen zeggen over IJmuiden. Nu kan dat, in alle onwetendheid, gebeuren. Bij deze de
uitnodiging om toch eens langs
méér
nieuws uit de regio!
ZIE ONZE SITE: CASTRICUMMER.NL
teVoor
komen
hier lokaal
aan de monding
van het kanaal.’
Rob
Hoogland
van De Telegraaf,
Voor
méér lokaal
nieuws uit de regio! ZIE ONZE SITES: JUTTER.NL EN HOFGEEST.NL
zelf oud-IJmuidenaar, wijdde
zijn column dinsdag aan de opVoor méér lokaal
nieuws‘Ikuitwoon
de regio!
merking
van Jinek.
er Kijk voor het actuele nieuws op:
Kijk voor het actuele nieuws op:
al 33
meer,
maar zeg
ZIE jaar
ONZEniet
SITES:
JUTTER.NL
WWW.JUTTER.NL
WWW.CASTRICUMMER.NL
het toch: Ich bin ein IJmuideEN HOFGEEST.NL
EN HOFGEEST.NL
naar. Platgebombardeerd
in
de oorlog, moest IJmuiden
Bezoek onze website:
na 1945 opnieuw worden opgebouwd. Dat was inderdaad

WWW.LIJFENGEZONDHEID.NL

Plus-Wijzer

Bezoek onze website:

WWW.50PLUSWIJZER.NL

MAAK VAN JE HUIS JOUW DROOMHUIS!

Dorpsfeest Santpoort
In IJmuiden kregen de rijtuigen
een flinke regenbui te verduren

Het Concours Hippique bij de Ruïne
van Brederode trok weer veel bekijks
De foto’s op deze pagina zijn gemaakt door Aad
de Gier en Joost Wouters
van Dorpsfeest Santpoort, Frans van Spanje,
Joost van het Kaar en Foto Michel.

Bij waterbak van de Steppenrace hielden zowel
deelnemers als toeschouwers het niet droog
Een deelnemer aan de Rijtuigendag passeert
de P.C. Hooftlaan in Driehuis

De winnaars van de Steppenrace in
de beroemde waterbak

Veel deelnemers aan de Rijtuigendag hadden zich in stijl gekleed

De winnaar van de publieksprijs op de Rijtuigendag: Jeroen Brouwers met zijn Landauer

golfwedstrijd: HerDe winnaars van de footMette Bergman,
man Berg, Paul Martin,
Anouk van Zijl
Marit Jansen, Noa Krijt en

Meer foto’s en alle uitslagen op www.facebook.com/
dorpsfeestsantpoort.

Fiene van het Kaar laat
zich tijdens het ringsteken op de fiets niet kisten
door een flinke regenbui

Live-muzie
Bartje, De k op het plein bij
Bank en ’t
Palet

Voorzitter Bas Kuntz van de harddraverijvereniging heet sponsors,
gemeentebestuurders en kermisexploitanten welkom in Santpoort

Spanning op het gezicht bij mens en dier

Aan het Kroeglopertoernooi deden
schakers van alle leeftijden mee

Klaverjassen op de Weyman Weide

De Bierproeverij Santpoort
was met 750 deelnemers stijf
uitverkocht

Het ringsteken te paard trok
net als ieder jaar veel bekijks

CDA-prominent Dicky Sintenie (80) danst er
op los tijdens de ladies night in de Wildeman
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Ruïne van Brederode
zoekt nieuwe vrijwilligers

Publieksdag
Forteiland
IJmuiden - Zondag 5 augustus
vindt er weer een publieksdag
plaats op het Forteiland in IJmuiden. De overtocht vanaf de Kop
van de Haven duurt ongeveer 5
minuten. De Koningin Emma vertrekt om 10.45, 12.45 en 15.10 uur.
Door op 14 mei 1940 het passagiersschip Jan Pieterszoon Coen en
de mijnenveger M3 in de piermonding tot zinken te brengen was de
toegang tot de haven van IJmuiden volledig afgesloten. In de loop
van 1940 is op last van de Duitse
bezetter de mijnenveger gelicht
en weer in de vaart gebracht voor
de Kriegsmarine. De ontstane opening liet alleen nog maar kleine
schepen toe. De haven van IJmuiden heeft alleen kunnen dienen als
basis voor mijnenvegers, voorpostenboten en snelboten. Deze snelboten waren een kwelling voor de
Britse scheepvaart langs de Engelse
Oostkust. Ze torpedeerden of beschoten Geallieerde kustvaarders
en dropten mijnen in riviermondingen. Als antwoord hierop voerden Engelse vliegtuigen overdag
laagvliegend aanvallen uit op de
in de havens van IJmuiden liggende snelboten. Daarop liet de Kriegsmarine al heel snel twee bomvrije
‘Schnelllbootbunkers’ bouwen. Op
26 maart 1944 werd een gecombineerde aanval uitgevoerd door
390 Amerikaanse, Britse en Nederlandse tweemotorige bommenwerpers. Ruim 600 ton bommen
vernielden zeven schepen, maar
de bunkers liepen geen noemenswaardige schade op. Daarop besloot het Britse Bomber Command
om op 24 augustus 1944 het 617e
Squadron, de zogenoemde ‘Dambusters’, in te zetten. De Lancasters
van dat squadron waren in staat
om een 5000 kilo zware ‘Tall Boy’
vanaf 6000 meter hoogte af te werpen. Het was de eerste keer dat zo’n
grote bom in Nederland werd ingezet. Na die aanval van acht Lancasters was Schnellbootbunker 1 vernield en werd de bouw van de nog
niet voltooide Schnellbootbunker 2
in september 1944 gestopt. Het gebroken casco van zo’n ‘Tall Boy’ is
op het Forteiland bij de grote steiger te bewonderen. Tijdens de publieksdag worden bezoekers op het
eiland ontvangen door gidsen van
de Vereniging Forteiland IJmuiden.
De rondleiding door de gids zit bij
de prijs inbegrepen. Men kan in de
Koepelzaal van het fort of op het
aangrenzende buitenterras genieten van een hapje en een drankje.
Er kan helaas niet worden gepind.
Mindervaliden moeten er rekening
mee houden dat het fort niet overal
makkelijk begaanbaar is. Toegangskaarten voor overtocht en rondleiding kosten 12,50 euro per persoon
en kunnen vooraf worden besteld
via www.ijmuidenserondvaart.nl of
telefonisch via 0255-511676. Ook
aan boord van de Koningin Emma
kunnen kaarten worden gekocht.
(foto: aangeleverd)

Grace Darling in
de Oude Kerk

Spaarndam - In de serie kunstmarktconcerten is het komende
zaterdag 4 augustus de beurt aan
Grace Darling. Begeleid door accordeon, fluit, gitaar en tamboerijn zingen zij shanty’s en seasongs onder
leiding van Hinke Hillege. Niet alleen in het Nederlands, ook Engelse
en Franse shanty’s komen voorbij,
waarin de liefde, het werken, en het
verdriet hoogtij vieren. Ze rollen als
een zilte zee over u heen! Aanvang:
14.00 uur. Toegang: gratis, met collecte na afloop voor de onkosten.
Locatie: Oude Kerk, Spaarndam.

Santpoort-Zuid - De beheerders
van de Ruïne van Brederode, Rob
Kortekaas en Angelique Schipper,
zorgen er samen met een groep
enthousiaste vrijwilligers voor
dat de bezoekers ontvangen worden, informatie krijgen, een kopje
koffie kunnen drinken en het het
dagelijkse wordt gedaan. Gedurende het openingsseizoen worden diverse evenementen voor
kinderen en volwassenen georganiseerd.
Deze groep enthousiaste vrijwilligers zoekt nieuwe collega’s. Met
name voor de ontvangst van de
bezoekers in de weekenden is
meer hulp nodig. De activiteiten
zijn het bemannen van de kas-

sa, het geven van informatie en
het verzorgen van koffie en thee
met lekkers om een plezierig verblijf voor de bezoekers mogelijk
te maken. De werktijden zijn minimaal een dag (7 uur) per maand
of een dagdeel (3,5 uur) per 2 weken en wordt in overleg ingepland.
Vind je het zelf ook leuk om de
Ruïne van Brederode voor de bezoekers open te houden? Kom
dan eens langs om de sfeer te
proeven en voor informatie
over het vrijwilligerswerk. Contact opnemen met de beheerder
van de ruïne kan natuurlijk ook.
Bel dan met Rob Kortekaas (0612412092) en maak een afspraak

‘Dorpsfeest Santpoort
begint op Roos en Beek’
Franse taferelen
in Velserbroek
Velserbroek - Aan de Boterdijkweg in de Velserbroek is deze
week een bijzonder fenomeen te
zien.
Wellicht geïnspireerd door de
net afgelopen Tour de France, of
misschien wel door Dorpsfeest
Santpoort, is een enorme pop
van strobalen verrezen. De reden hiervoor is de 50ste verjaardag van Jaap Rutte van Pension
Stal Rutte.
Al 50 jaar viert Jaap zijn verjaardag tijdens de feestweek, wat
hem al menig rondje in de Hoofdstraat gekost heeft. Dit jaar vierde

hij zijn verjaardag wat eerder, omdat zijn ene dochter deze weken
druk is voor het Roverway event
van scouting Nederland, en zijn
andere dochter drie weken vrijwilligerswerk doet in een kindertehuis voor de Stichting Batang
Pinangga op de Fillipijnen.
Omdat de buren deze bijzondere dag toch niet zomaar voorbij
wilden laten gaan, is met hulp
van een goede vriend van Jaap,
als verrassing een enorme Abraham van strobalen geplaatst in
het weiland voor de manege. (foto: aangeleverd)

Staalsafari voor kinderen
Wijk aan Zee - Op 5 augustus
wordt er een speciale staalsafari georganiseerd in beeldenpark
‘Een Zee van Staal’ in Wijk aan Zee.
Een avontuur voor groot en klein,
tussen de monsterlijke beelden
van staal. Samen met opa, oma,
mama, papa, broertjes, zusjes,
vriendjes of vriendinnetjes tijgert
men door het hoge gras. Samen
luisteren hoe de beelden klinken
en klimmen op kunst. Welke bijzondere diersoorten ziet men al-

lemaal opdoemen in het duingebied in het beeldenpark?
De verhalen van de stalen beelden worden verteld door een
gids. Toegang en rondleiding is
gratis. Opgeven is niet nodig. Het
beeldenpark bevindt zich op de
hoek van de Bosweg en de Reyndersweg te Wijk aan Zee. De wandeling begint om 14.00 uur vanaf de entree van het park. Meer
informatie: Nikki Kröder (rondleider) tel. 06-48927515.

Santpoort-Noord - De bewoners van appartementengebouw voor 55-plussers Roos en Beek hebben vorige week vrijdag zelf maar het startsein gegeven voor Dorpsfeest Santpoort 2018. Zij doen dat door bij
de hoofdingang van het gebouw de Harddraverijvlag te hijsen. Speciaal hiervoor hebben zij hun maandelijkse bewoners ontmoetingsborrel een week naar voren gehaald, opdat zij de vrijdag in de feestweek
op de jaarmarkt hun slag kunnen slaan. Gedurende de hele week zijn bewoners van Roos en Beek aanwezig bij alle festiviteiten, maar niet alleen als toeschouwer. Zij doen zeker mee op de onderdelen bierproeverij, steentje werpen, jeu de boules, klaverjassen, wandeltocht en bezoeken natuurlijk het concert op de
zondag morgen. Ze gaan er de hele week uitgebreid van genieten en wensen alle Santpoorters een mooi
Dorpsfeest 2018 toe. (foto: Dymph Nijssen-Van Dijk)

Gipsy zomerconcert op
Ruïne van Brederode
Santpoort-Zuid - Wegens groot succes geven de uit Barcelona afkomstige zangeres Mónica Coronado en gitarist Manito op zondagmiddag 19 augustus weer een concert op de Ruïne van Brederode. Met temperamentvolle zang en virtuoos snarenwerk wordt
de luisteraar meegenomen naar een wereld vol weemoed, passie
en hartstocht.

om 15.00 uur. De entree bedraagt
12,50 euro (alleen contant). Reserveren via info@manito.biz of
06-23259107. Zie ook www.ruinevanbrederode.nl. (foto: Edwin
Huizing)

Mónica Coronado zingt met heldere stem haar verhalen die ze
verzameld en beleefd heeft in
haar zwervend bestaan als muzikant. Bij sommige nummers
speelt zij ook gitaar. Manito’s spel
is intuïtief en rijk aan diverse stijlen en invloeden. Zijn naam is een
directe verwijzing naar de Franse
gitaarlegende Manitas de Plata.
Muzikaal vullen ze elkaar perfect
aan. Mónica voelt zich als een vis
in het water als Manito haar begeleidt. Hij weet met zijn vurige
gitaarspel haar stem naar een hoger plan te tillen. Een liveoptreden van dit tweetal is altijd puur,
vol overtuiging en emotie.
Het akoestische concert begint

LEZERSPOST

Kom darten bij Full Speed
Velsen-Zuid - Op 5 september
start het nieuwe dartsseizoen bij
Full Speed. Wekelijks wordt op
woensdagavond vanaf 19.30 uur
gespeeld in clubhuis De Voltreffer aan de Tolsduinerlaan 6. Hier
beschikt men over vijf goed uitgelichte dartsbanen, elk met een
verhoogde oche (de lijn waarachter je staat om te gooien). Iedereen die overweegt om de dartssport te gaan beoefenen, kan zich
hier oriënteren. Het is altijd mo-

gelijk een avond de sfeer te komen proeven, alvorens lid te worden. Leden betalen een contributie van 30,00 euro per jaar. Het
benodigde materiaal kan via de
vereniging worden aangeschaft.
Hapjes en drankjes zijn aan de
bar verkrijgbaar tegen aantrekkelijke prijzen. Voor vragen of inschrijving kan contact worden
opgenomen met Rob Bauritius,
06-53620085 of Ard de Jong, 0640059191. (foto: aangeleverd)

Ben niet gauw iemand die reageert, maar nu
moet me toch iets van ’t hart!
Het klinkt misschien als gezeur, maar ik ben
het commentaar op de aangewezen uitlaatplekken zo zat. Men heeft een grote mond tegen je en dan druk ik me nog mild uit!
Wij als hondenbezitters zijn asociaal dat wij de
ontlasting niet opruimen. Terwijl dat dit op de
aangewezen pekken niet van toepassing is. En
of is dit nu wel doe of niet laat ik even in het
midden.
Maar als ik het park uit wil lopen en door een
yuppie vader wordt aan gesproken, nu ja aangesproken? Op een intimiderende manier
wordt bejegend dat het asociaal is en dat wij
’t laagste van de bevolking zijn? Dan denk ik,
pardon, waar heeft men het over? Ik laat keu-

rig mijn honden uit op de aangewezen plekken en als er iets fout gaat dan zijn de meeste hondeneigenaren bereidt om dit op te ruimen!
Vind het overigens ook heel frappant om hondeneigenaren op die toon aan te spreken met
je kind erbij. Hoe leer je een kind dan communiceren?
Nee, neem dan al die fietsers in het park, zowel
ouders met kinderen erbij terwijl dat dit een
voetpad is!
Zou gaarne willen dat er meer toezicht zou
zijn, maar dat zal wel niet kunnen.
Maar zo schandalig toegesproken te worden,
dat vind ik echt niet kunnen.
Auke Krol, Velserbroek

De inhoud van ingezonden brieven valt buiten verantwoordelijkheid
van de uitgever. De redactie kan een ingezonden brief weigeren of
inkorten. Anonieme brieven worden niet in de krant afgedrukt.
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Activiteiten
Kunstencentrum
deels naar
Bibliotheek

Open Tuindagen
bij ATV De Hofgeest
Santpoort-Noord - Op zaterdag 11 en zondag 12 augustus neemt
amateurtuindersvereniging De Hofgeest deel aan de Open Tuindagen. Veel leden stellen deze dagen hun tuinen open ter bezichtiging. Daarnaast zijn er diverse activiteiten voor jong en oud. In
verband met wegwerkzaamheden en de beperkte parkeerruimte
wordt geadviseerd zoveel mogelijk met de fiets te komen.

De Vereniging van Fuchsiavrienden houdt tijdens de Open Tuindagen een tentoonstelling van
fraaie fuchsia’s en leden exposeren hun zelfgekweekte tuinproducten.
Een vakjury zal prijzen uitdelen
en het publiek mag aanwijzen
wie het mooiste werkstuk heeft

ingeleverd.
Op het plein midden in het tuinpark worden allerlei lekkernijen
verkocht, zoals gebakken vis, gerookte zalm, broodjes haring, saté, poffertjes, pompoensoep, ingemaakte zuren, kazen, verse eieren, wijn en bieren. Ook zullen
er creatieve objecten, tiffany pro-

ducten, 3D-kaarten, jams, bijzondere planten en theepotvogelhuisjes verkrijgbaar zijn. De kinderen kunnen onder meer mandala’s inkleuren en bij de boekenkraam kunnen de bezoekers boeken uitzoeken onder het genot
van een kopje thee of koffie met
appeltaart.
Het volkstuinencomplex is gevestigd aan het Spekkenwegje 2 te
Santpoort-Noord. De Open Tuindagen zijn zaterdag 11 augustus
van 12.00 tot 18.00 uur en zondag
12 augustus van 11.00 tot 16.30
uur. (foto: aangeleverd)

IJmuiden - De activiteiten van het
failliete Kunstencentrum Velsen
(KCV) worden voor een deel overgenomen door Bibliotheek Velsen.
De curator van het KCV heeft met
Bibliotheek Velsen een zogeheten
doorstartovereenkomst afgesloten. De gemeente gaat op korte
termijn met Bibliotheek Velsen in
gesprek om te praten over subsidie
en huisvesting. Nadat de gemeenteraad van Velsen op 12 juli besloot
geen extra subsidie beschikbaar te
stellen, vroeg het KCV een dag later het faillissement aan. De organisatie kwam in de maanden ervoor
in financiële problemen en de gemeenteraad wilde niet bijspringen.
Na het bekend worden van het faillissement hebben volgens de gemeente meerdere partijen belangstelling getoond voor het overnemen van activiteiten van het KCV.
Het was aan de curator om een
beslissing te nemen over de overname van activiteiten. De keus is
daarbij gevallen op Bibliotheek Velsen, inmiddels is dat besluit ook
door de rechter-commissaris bekrachtigd. De gemeenteraad besloot dat het restant van de reguliere subsidie voor het KCV beschikbaar zou blijven voor cultuureducatie. Bibliotheek Velsen wil een
deel de activiteiten van het KCV in
gezamenlijkheid met andere betrokkenen continueren. Het college van burgemeester en wethouders liet eerder al weten dat een stimulerende en verbindende organisatie op het gebied van cultuureducatie van belang is en ondersteunt daarom dit uitgangspunt
van Bibliotheek Velsen.

Rondleiding op Beeckestijn
Velsen-Zuid - Zondag 5 augustus is het weer mogelijk deel
te nemen aan de maandelijkse
rondleiding door het huis en de
tuinen van Buitenplaats Beeckestijn.
Een deskundige gids neemt u
mee op een wandeling door de
geschiedenis van het huis en haar
bewoners en geeft uitleg over de

aanleg van en de beplanting in
de historische tuinen. Aanvang
14.00 uur. Deelname kost 7 euro
per persoon. Aanmelden kan via
info@buitenplaatsbeeckestijn.nl.
Na afloop van de rondleiding is
er ook gelegenheid de tentoonstelling ‘Resonance’ te bezoeken.
(foto: Stichting Projectrealisatie
Beeckestijn)

LEZERSPOST
Hieperdepiep hoera, we hebben er een natuurspeeltuin bij!
Ze kregen maar liefst 160.000 euro en nog bedelen om
meer.
Wij gingen van Oost IJmuiden helemaar naar tante Suus en
ome Bert (die kregen nooit wat van de gemeente!)
Als 80-jarige IJmuidenaar snap ik hier niets van...
Wat was het bij hun fijn en gezellig!
Hellen Beekman, IJmuiden
De inhoud van ingezonden brieven valt buiten verantwoordelijkheid
van de uitgever. De redactie kan een ingezonden brief weigeren of
inkorten. Anonieme brieven worden niet in de krant afgedrukt.

Straatprijs Postcode Loterij
valt in Grote Beerstraat
IJmuiden - 26 Bewoners van de Grote Beerstraat in IJmuiden hebben in totaal 750.000 euro gewonnen in de Postcode Loterij. Gaston Starreveld kwam de gouden enveloppen eerder deze week
persoonlijk langsbrengen.

ming!” In de maand juli maakt
de Postcode Loterij extra veel
deelnemers blij met de PostcodeStraatprijs. Naast de vijf reguliere Straatprijzen worden
deze maand nog eens 20 extra
Straatprijzen uitgereikt.
De meeste winnaars ontvangen 25.000 euro per lot, omdat
zij met de StraatprijsVerdubbelaar meespelen. Anders is het
winnende bedrag 12.500 euro
per lot. (foto: Postcode Loterij)

Voor méér lokaal nieuws uit de regio!

ZIE ONZE SITE: CASTRICUMMER.NL

Voor méér lokaal nieuws uit de regio!

ZIE ONZE SITES: JUTTER.NL EN HOFGEEST.NL

De postcode 1973 ZP was goed
voor prijzen van 100.000 euro (1 winnaar), 50.000 euro (2
winnaars), 37.500 euro (1 winnaar), 25.000 euro (19 winnaars) en 12.500 euro (3 winnaars). Onder de winnaars van
deze Straatprijs is tevens een

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

ZIE ONZE SITES:
JUTTER.NL
Burgemeester
doet oproep

WWW.JUTTER.NL
EN HOFGEEST.NL

‘Let ENopHOFGEEST.NL
elkaar, drink met
mate en meld overlast’
Santpoort-Noord - Burgemeester Frank Dales is geschokt door
het geweld na afloop van de derde dag van Dorpsfeest Santpoort. Daarbij raakte een 21-jarige Haarlemmer ernstig gewond.
Hij vraagt bezoekers op elkaar te letten, met mate te drinken en
overlast direct te melden.

gebeuren.”
De gemeente ziet vooralsnog
geen aanleiding tot het nemen
van extra maatregelen bovenop
de intensieve aanpak en samenwerking die er momenteel al is.
Zo worden raddraaiers in beeld
gebracht en verwijderd van het
feestterrein, eventueel met een
verbod om de rest van de week
het feest te bezoeken. Soms krijgt
men ook een verbod om volgend
jaar het feest te bezoeken. (foto:
Dorpsfeest Santpoort)

Plus-Wijzer

,,Het dorpsfeest draagt traditiegetrouw bij aan contact en verbinding met elkaar”, aldus de burgemeester.
,,Die ontspannen sfeer willen we
graag behouden. Wij doen daar
met vrijwilligers, inwoners, ondernemers, organisatie, politie en

beveiliging in een hechte samenwerking alles aan. Ook bezoekers
van het dorpsfeest kunnen iets
doen, daarom de volgende oproep: let op elkaar, drink met mate, en meld het aan de beveiliging
of de politie als je ziet dat er mogelijk vervelende dingen gaan

auto verloot.
Jan won 50.000 euro en was uiteraard blij verrast: ,,Toen ik het
goede nieuws hoorde stond
ik wel even te kijken! Dit had
ik nooit verwacht en ik ben er
ontzettend blij mee. We zijn
met de buurt echt in feeststem-

Kijk voor het actuele nieuws op:

WWW.CASTRICUMMER.NL

Bezoek onze website:
WWW.LIJFENGEZONDHEID.NL
Bezoek onze website:

WWW.50PLUSWIJZER.NL

MAAK VAN JE HUIS JOUW DROOMHUIS!

Bouwbesluit 2012 en Algemene Plaatselijke Verordening, ontwerpbeschikking geluidsontheffing Q4 (cluster 42)
De Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied maakt namens
Gedeputeerde Staten van provincie Noord-Holland bekend dat
zij een ontwerpbeschikking ingevolge het Bouwbesluit 2012 en de
Algemene Plaatselijke Verordening van de gemeente Velsen
ter inzage heeft gelegd.
De ontwerpbeschikking betreft het voornemen tot het verlenen van een
ontheffing op grond van het Bouwbesluit 2012 voor het werken buiten
de reguliere werktijden (te weten maandag t/m zaterdag voor 7.00 uur
en na 19.00 uur en op zon- en feestdagen) voor maximaal de
geluidsniveaus zoals vermeld in paragraaf 4 tabel 2 t/m 11 van het
akoestisch rapport (behorende bij de ontwerpbeschikking) voor de
periode van 1 oktober 2018 tot en met 31 december 2018, voor
de hoogst belaste woningen op het Sluiseiland, Kanaaldijk West,
Kanaaldijk Midden en Kanaaldijk Oost.
Tevens is de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied voornemens een
ontheffing te verlenen op grond van de Algemene Plaatselijke Verordening
van de gemeente Velsen voor de avond- en nachtperiode voor maximaal
de geluidsniveaus zoals vermeld in paragraaf 4 tabel 2 t/m 11 van
het akoestisch rapport (behorende bij de ontwerpbeschikking) voor de
periode van 1 oktober 2018 tot en met 31 december 2018, voor de
hoogst belaste woningen op het Sluiseiland en aan Kanaaldijk West,
Kanaaldijk Midden en Kanaaldijk Oost.
Het betreft een ontheffing voor verschillende bouwactiviteiten
(onder andere betonwerk bij verschillende onderdelen van de sluis en
werkzaamheden aan damwanden) en graafwerkzaamheden.

Provinciale coördinatieregeling van toepassing
Op grond van artikel 3.33, eerste lid, onder a en b, van de Wet ruimtelijke
ordening (Wro) worden besluiten die nodig zijn ter verwezenlijking van
het project Nieuwe Zeesluis IJmuiden door de provincie Noord-Holland
gecoördineerd. Deze coördinatie vindt plaats op grond van het
vaststellingsbesluit van het inpassingsplan Zeetoegang IJmond van
Gedeputeerde Staten van 22 september 2014 en de wijzigingsbesluiten
van 16 juni 2015 en 24 november 2015. De coördinatie heeft tot
gevolg dat op deze besluiten de uitgebreide voorbereidingsprocedure
als bedoeld in artikel 3.31, derde lid, van de Wro van toepassing is.
Inzage
De ontwerpbeschikking en de bijbehorende stukken liggen met ingang
van de dag na publicatie gedurende zes weken, van 3 augustus tot
14 september 2018, ter inzage op www.odnzkg.nl onder bekendmakingen en (digitaal) bij:
- provincie Noord-Holland, Noord-Hollands Archief,
Kleine Houtweg 18 te Haarlem (contactpersoon: Rob Lunshof);
- gemeente Velsen, Dudokplein 1 te Velsen.
Zienswijzen
Binnen de inzagetermijn kan een ieder zienswijzen over de ontwerpbeschikking naar voren brengen via digitale formulieren op de website
www.odnzkg.nl. Uw persoonsgegevens zullen niet openbaar worden
gemaakt. Een schriftelijke zienswijze stuurt u aan de Omgevingsdienst
Noordzeekanaalgebied, t.a.v. het project Nieuwe Zeesluis IJmuiden,
Postbus 209, 1500 EE Zaandam. Heeft u vragen over deze procedure
of wilt u mondelinge zienswijzen naar voren brengen dan kunt u gebruik
maken van het contactformulier onder www.odnzkg.nl. Er wordt dan
contact met u opgenomen.
Wij maken u erop attent dat slechts beroep tegen de uiteindelijke
beschikking kan worden ingediend als men belanghebbende is bij die
beschikking en als een zienswijze naar voren is gebracht over de
ontwerpbeschikking, tenzij redelijkerwijs niet kan worden verweten dat
geen zienswijze naar voren is gebracht. Dat kan bijvoorbeeld het geval
zijn als er bij de definitieve vaststelling van de beschikking wijzigingen
zijn aangebracht ten opzichte van de ontwerpbeschikking. Op de
definitieve beschikking is hoofdstuk 1, afdeling 2, van de Crisis- en
Herstelwet van toepassing.

Plus-Wijzer

Het betreft een ontwerpbeschikking ten behoeve van de aanleg en het
gebruik van een nieuwe zeesluis te IJmuiden (het project Nieuwe Zeesluis
IJmuiden). De nieuwe zeesluis dient ter vervanging van de Noordersluis,
welke zijn technische levensduur heeft bereikt. Naast de scheepvaartfunctie, dient de zeesluis tevens als primaire waterkering voor een groot
deel van Noordwest-Nederland.
Aanvrager: OpenIJ EPC v.o.f.
Zaaknummer: 8445074

WWW.LIJFENGE

WWW.50PLUSWIJZER.NL

Plus-Wijzer
WWW.50PLUSWIJZER.NL

WWW.LIJFENGEZOND
Plus-Wijzer
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AUTOSCHADE
VELSERBURCH
UITDEUKEN • SPUITEN • MOFFELEN

MAAK VAN JE HUIS
JOUW DROOMHUIS!

SCHADE TAXATIES • I N- EN VERKOOP AUTO'S

Velserburch 16
1981 AG Velsen-zuid

Telefoon: 0255 - 534970
Telefax: 0255 - 516861

Autosloperij Treffers
Autosloperij
Treffers
Inkoop loop-, sloop- en
Inkoop loop-, sloop- en
schadeautoʼs, motorfietsen
schadeautoʼs, motorfietsen
Verkoop van onderdelen
Verkoop van onderdelen
Afgifte RDW vrijwaringsbewijzen
Afgifte RDW vrijwaringsbewijzen
Tel. 023-5325211, Hendrik Figeeweg 35
Tel. 023-5325211,
Hendrik Figeeweg 35
Haarlem-Waarderpolder
Haarlem-Waarderpolder

Te koop:
Gazelle16 inch meisjesfiets met hand
en terugtraprem, i.z.g.st. vanaf 4 jaar
65,-. Tel. 023-5254462
Te koop:
Bobike fietszitje achter incl. bevestigingen leeftijd tot 6 jr. i.g.st. 30,-.
Tel. 023-5372279
MAAK VAN JE HUIS
Gevraagd:
J
UW
D Rmij
Ovolle
O MspaarHUIS!
WieO
heeft
er voor
kaarten of spaarzegels van albert
hein al vast bedankt. Tel. 0255536302
Te koop:
Entreebewijs 4 x voor het spoorwegmuseum in utrecht geldig t/m 31
augustus 2018. 10,-.
Tel. 0255-531469

4 X PER
JAAR IN
ONZE
KRANTEN!

MAAK VAN JE HUIS
JOUW DROOMHUIS!

uw echte warme bakker

Ben
Vreman
ook voor al uw vers gebak
TERRASWEG
24 - SANTPOORT - TEL/FAX 023-537 69 78
Weekreclame

Wij zijn op vakantie van 30 juli
M A A K V A N Jt/m
E H U18
I S augustus.
JOUW DROOMHUIS!
Maandag 20 augustus staan wij
weer uitgerust voor u klaar!
Dagelijks vers gebakken in de oven met stenen vloer: - authentiek volkoren
- maisvloerbrood - bourgondisch wit - Zeeuws oogstbrood - pain de campagne
M A A K V-Azuurdesem
N J E H U Itoscane
S J O U-Wwaldkornvloerbrood
DROOMHUIS!
- zandhaas tarwedesem - fjordenbrood
- zonne- en roggestoet - pandabol - diverse soorten speltbrood

r

18

2 augustus 2018

Lars Bottelier doet
goede zaken in Hoorn
IJmuiden - Lars Bottelier heeft goede zaken gedaan bij de 16e ‘Ter
Rede van Hoorn’ openwaterwedstrijd op zaterdag 21 juli. Hij werd
twee keer eerste en één keer tweede. Hij was ook ‘zeer tevreden’
met het resultaat.

ten achter hem. Dat het verschil
nu veel kleiner is, daar kan ik alleen maar tevreden over zijn.”
Aankomend weekend vindt het
NK Openwaterzwemmen plaats
Bottelier verscheen drie keer aan 6 km gezwommen toen de time in Heerjansdam. Bottelier zwemt
de start in de ‘Openwaterzwem- trial begon. Marcel verscheen juist daar ook en komt in actie op de
stad van Nederland’. Dit was op fris aan de start. Vorige keer bij de 5 km, estafette 4x500m en de 10
de 5 km, de 1250m en de 5 km tij- Lektocht was ik meer dan 3 minu- km. (foto: aangeleverd)
drace. Bottelier pakte goud op de
eerste 5 km in 56:32, 8 seconden
voor concurrent Timo Dinkelberg.
Op de 1250m was Bottelier de
snelste in 14:22, nu met een voorsprong van 17 seconden.
Op de laatste afstand, de 5 km tijdrace, starten de deelnemers 30
seconden na elkaar. Wie het snelst
zijn 5 km volbrengt, wint de race.
Bottelier had een sterke start,
maar moest in de slotfase van
de race toegeven op concurrent
Marcel Schouten. Het verschil bedroeg 1 minuut en 25 seconden:
57:45 om 59:10.
Bottelier was echter zeer tevreSpaarndam - Zaterdag 4 augus- de historische Westkolk, de ou- digheden over het oude dorp. De
den: ,,Ik had natuurlijk al meer dan
tus is er weer een kunstmarkt in de sluis van het mooie dorp. In de Oude kerk organiseert zoals geSpaarndam. Vorige week was de sluis worden de hele dag kleinere woonlijk een kleine markt met
markt al druk bezocht. Veel bezoe- schepen geschut. Behalve kramen fruit en andere zaken in het kerkekers keerden naar huis met een staan er in de beschutting van de lijk centrum aan de Westkolk, waar
kunstwerk onder de arm.
oude huizen ook twee terrassen ook koffie en gebak worden aanDe populaire markt telt 45 kramen aan het water, waar het goed toe- geboden.
met tal van soorten creaties, schil- ven is. Op de markt is er vrijwel de Spaarndam is geen autodorp. De
derijen, sieraden, aquarellen, beel- hele dag muziek te horen.
fiets is het ideale vervoermiddel
den enzovoorts. Het is een feest In de Oude Kerk speelt om 14.00 voor wie wil komen. Bus 14 brengt
van herkenning en verrassing. uur Grace Darling, in Velsen en om- je ook dichtbij de markt. Parkeren
Sommige kunstenaars willen de streken al jaren¬lang een bekend kan alleen op enige afstand. De
Spaarndam - Van 4 tot en met poort, laat Theo zich inspireren De expositie is geopend op za- bezoekers niet missen en die staan vrouwenshantykoor. Ook dit jaar resterende data zijn de zaterdagen
26 augustus is de expositie door kleurrijke non-figuratieve terdag en zondag van 12.00 tot er daarom weer. Maar er staan is ook de historische werkgroep 11 en 18 augustus. Zie ook www.
‘Knappe koppen’ van de Sant- kunst, met name Cobra. Invloe- 17.00 uur. (foto: aangeleverd)
ook veel nieuwe gezichten op Spaarndam weer van de partij op marselje.nl/kunstmarkten. (foto:
poortse schilder Theo de Graaff den van Karel Appel, Jean-Mide markt. De kramen staan langs de markt, met tal van wetenswaar- aangeleverd)
te zien in Kunstencentrum de chel Basquait en Antonio Saura
Kolk in Spaarndam-West. De ex- zie je terug in zijn werk.
positie laat expressief werk zien ,,Theo schildert datgene wat hij
met veel kleur. ‘Knappe koppen’ mooi vindt; het menselijk leven
van mensen en dieren: portret- met de alledaagse emoties die
ten van onbekenden, die je ra- erbij komen kijken’’, aldus een
ken.
bezoeker. ,,Wanneer hij menSantpoorter Theo de Graaff (65) sen met een bepaalde expresis als professioneel coach altijd sie ziet, of het nu in de krant is
gericht op dat wat mensen be- of op straat, dan zet hij deze zonweegt. De reeks portretten in der gêne en met veel kleur op
deze expositie getuigen daar- het doek en legt hij het accent
Zowel Velsen Lokaal als Gemeenteraadslid
het hele jaar heb opgehaald. Dit jaar zit ik al
van. Op het gebied van schilde- op de emotie, vergroot dat en
Pieter Stam maken zich zorgen over illegale
op 223 kuub vuil.
ren is hij autodidact en schildert maakt het abstract. Dat vind ik
stortingen. Inderdaad is dit toegenomen door Gemeente en HVC doen hard hun best, meer
hij vanuit zijn gevoel. Al vanaf erg knap en ik geniet elke keer
het pasje wat je nodig hebt.
kunnen ze ook niet doen. Het is een kwestie
zijn vroegste jeugd in Arnhem weer als hij mij een nieuw werk
Maar bewoners in Velsen en omstreken zetten van mentaliteit!
en later in Amsterdam en Sant- laat zien.’’
tegenwoordig stoelen, vriezers, bankstellen,
tv’s enz. en zelfs chemisch afval erbij. Ze hoeven maar even te bellen voor een afspraak...
Toon, houdt vrijwillig Velsen en omstreZelf merk ik dat verleden jaar 200 kuub over
ken schoon

‘Kunstmarkt Spaarndam
is bezoekje waard’

Theo de Graaff
exposeert in de Kolk

LEZERSPOST

Zorgen om illegale afvaldumpingen

‘172.000 extra mensen krijgen
last van geluid en ﬁjnstof’
Regio - Gemeenten rondom Schiphol willen de komende jaren
34.000 nieuwe woningen bouwen binnen de geluidscontour van
Schiphol. Langs de randen van die geluidscontouren gaat het om
nog eens 45.000 woningen.
Totaal zullen 172.000 extra mensen, ook wel een stad groter dan
Haarlem, last krijgen van geluidshinder en (ultra-)fijnstof. Dat
blijkt uit een nieuwe inventarisatie van de Natuur en Milieufederatie Noord-Holland op basis van
de meest recente woningbouwcijfers. Geluidshinder en fijnstof
hebben gevolgen voor de gezondheid, zoals slaapklachten en
klachten aan de luchtwegen.
,,Deze woningbouwcijfers laten zien dat het onverantwoord
is Schiphol te laten groeien”, aldus Sijas Akkerman, directeur
van de Natuur en Milieufederatie Noord-Holland. ,,Door de fikse uitbreiding van de woningbouw onder de aanvliegroutes
van Schiphol ontstaat een grote
toename van bewoners die ge-

luidsoverlast gaan ervaren. Volgens onze prognose zullen ruim
14.000 van de nieuwe bewoners
zelfs ernstige geluidshinder ondervinden. Ruim 3.300 daarvan vallen straks in de categorie
slaapverstoorden. Een toename
van respectievelijk 11 procent
en 17 procent.” De toename van
woningen binnen en aangrenzend aan de geluidscontouren
wordt verklaard door de druk op
de woningmarkt in de Randstad.
Bovendien speelt er nog iets anders. Vanaf 1 januari mogen gemeenten grotendeels zelf beslissen over het wel of niet bouwen
binnen geluidscontouren (LIB5).
Voorheen moesten gemeenten
deze plannen voorleggen aan
het Ministerie van Infrastructuur
en Waterstaat om een ontheffing

te krijgen.
Akkerman: ,,Dat lijkt te leiden tot
een bouwexplosie, juist in gebieden met extra vlieghinder. Daarmee is er eigenlijk niemand meer
die deze nieuwe bewoners beschermt. Gemeenten laten nieuwe bewoners zelfs een kettingbeding tekenen waarin ze moeten verklaren op de hoogte te
zijn van de geluidshinder. Dat
kettingbeding zorgt er ook voor
dat gemeenten niks hoeven te
doen met klachten of eventuele
gezondheidsschade van bewoners. In ieder geval niet richting
de luchtvaartsector.”
,,De luchtvaart veroorzaakt nu al
veel klimaatschade en geluidshinder”, aldus Akkerman. ,,Maar
deze grote groep nieuwe, grotendeels onbeschermde, bewoners is voor ons een extra reden
om het aantal vluchten op Schiphol niet verder te laten groeien.
Of nog beter, juist te laten krimpen.”

WWW.LIJFENGEZONDHEID.NL
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De inhoud van ingezonden brieven valt buiten verantwoordelijkheid
van de uitgever. De redactie kan een ingezonden brief weigeren of
inkorten. Anonieme brieven worden niet in de krant afgedrukt.

Scouts op zomerkamp

Santpoort - Traditiegetrouw
gaan de speltakken van Scouting St Radboud elk jaar in de eerste week van de schoolvakantie
op zomerkamp. Voor de meesten
een week die vol zit met avonturen, ervaringen, belevenissen
en een blijvende herinnering. De
voorbereidingen zijn al weken
aan de gang met onder andere het bedenken van een thema,
het verzamelen van materialen
en het boeken van een kamplocatie. Dit alles wordt gedaan door
een hechte en fantastische groep
vrijwilligers. Dit jaar zijn de jongsten afgereisd naar Maartensdijk
en de andere speltakken (tot 16
jaar) naar Brabant.
Afgelopen vrijdagavond werd alle bagage samen met de fietsen,
spelmaterialen en tenten ingeladen in de vrachtauto met aanhanger. Want als de scouting Radboud op kamp gaat dan is het net
een volksverhuizing en is het in
Santpoort een stuk stiller.
Zaterdagochtend zat de Naaldkerk vol met scoutingleden en familie. Voorzitter Sylvia van Ewijk
verwelkomde iedereen en maak-

te bekend waar iedereen heenging en wat hun thema was. De
Bevers (5-7 jaar) gingen leren toveren, de kabouters (meisjes 7-11
jaar) naar het huis van Asten en
de welpen (jongens (7-11 jaar)
zouden avonturen gaan beleven
met Asterix en Obelix. De groepen slapen allemaal in een blokhut.
Voor de gidsen en verkenners was
het ook spannend, want zij bouwden een eigen tentenkamp in het
bos bij Deurne en Horst, waar ze
tevens hun eigen potje moesten
koken. De gidsen (meiden van
12-15 jaar) kregen daar te maken
met het oplossen van een bankroof en de verkenners (jongens
van 12-15 jaar) gingen iets doen
met het spel monopoly. De oudste groepen gingen op expeditie en vertrokken met het vliegtuig. Zij wandelden in het buitenland met een rugzak. De Sherpas
vertrokken naar Kroatie en de Rowans (jongens van 15-18 jaar) liepen dit jaar een ronde door de
bergen langs het Comomeer in
Italië.
Na de woorden van de voorzit-

ter en vertrouwenspersoon werden de kampgangers snel uitgezwaaid en vertrokken ze met
drie bussen naar de verschillende kamplocaties. Zie ook www.
scouting-radboud.nl. (foto: aangeleverd)

