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De meervoudige strafkamer 
van de Haarlemse rechtbank 
heeft Danny U. dinsdagmiddag 
veroordeeld tot zes jaar gevan-
genisstraf. De 25-jarige IJmui-
denaar heeft zijn toenmalige 
huisgenote Roxanna Themmen 
op 31 juli 2012 doodgeslagen 
en haar lichaam vervolgens, 
opgerold in een deken en vuil-
niszakken, achtergelaten in de 
bosjes langs de Heerenduin-
weg in IJmuiden. Daar werd 
het levenloze lichaam van de 
destijds 20-jarige Roxanna op 
4 augustus 2012 aangetroffen 
door wandelaars.

Een halfjaar later, in januari 
2013, biechtte Danny aan een 
buurman op dat hij de dood 
van Roxanna op zijn geweten 
had. Die bekentenis herhaalde 
hij op 30 juli 2013 in de Haar-
lemse rechtbank. Danny ver-
telde onder andere dat hij zijn 
huisgenote ernstig had mis-
handeld en daarna met een 
mes had bewerkt. Na haar 
overlijden dekte hij haar toe in 
een fleecedeken, deed vuilnis-
zakken om haar heen en ver-
voerde haar de volgende och-
tend per hondenkar naar de 
Heerenduinweg.

Tijdens de zitting kwam naar 
voren dat Danny en Roxan-
na een moeizame relatie had-
den. Door de situatie waar U. 
in terecht kwam, sloegen bij 
hem op de bewuste avond de 
stoppen door. Hij raakte bui-
ten zichzelf van woede en kon 
zich niet meer beheersen. U. 
is door deskundigen onder-
zocht en hieruit bleek dat hij 
aan een persoonlijkheidsstoor-
nis leed. Daardoor kon hij niet 
voor zichzelf opkomen en was 
hij niet opgewassen tegen de 
sociale druk die het slachtoffer 
op hem uitoefende. De com-
binatie van zijn stoornis, een 
overmatige vermoeidheid en fi-
nanciële problemen zorgden 
ervoor dat U. het slachtoffer 
om het leven bracht. Hij heeft 
dat feit bij de politie en de zit-
ting ook bekend.

Alle omstandigheden hebben 
er toe geleid dat de rechtbank 
de IJmuidenaar licht vermin-
derd toerekeningsvatbaar acht. 
Mede hierdoor heeft de recht-
bank U. een gevangenisstraf 
opgelegd van zes jaar. Dit is 
overeenkomstig de eis van de 
Officier van Justitie.

Danny U.: 
zes jaar 
gevangenis

Vader en stiefmoeder Roxanna reageren op moordzaak

‘Het systeem deugt niet’
IJmuiden - Het voelt voor 
Hans en Ans Themmen als 
het laatste dat ze voor Roxan-
na kunnen doen. Uitleggen 
waar het mis is gegaan en 
wat er, in hun ogen, toe heeft 
geleid dat hun dochter dood 
is. ,,Deze jonge mensen had-
den vanwege hun stoornis-
sen nooit in één huis mogen 
wonen’’, zegt stiefmoeder 
Ans. ,,Roxanna was altijd be-
zig om haar zin te krijgen en 
Danny kon geen nee zeggen. 
Dat moest wel fout gaan.’’ In 
deze krant doen zij eenmalig 
hun verhaal.

Door Friso Huizinga

Roxanna bracht haar jeugd gro-
tendeels door bij haar moeder in 
Winterswijk. Op 16-jarige leef-
tijd ging ze weer bij haar vader 
in IJmuiden wonen. ,,Wij wisten 
wel dat Roxanna gedragspro-
blemen had, maar de omvang 
kenden wij op dat moment nog 
niet’’, aldus Hans. ,,Van Jeugd-
zorg hoorden wij dat er in Win-
terswijk een flink dossier van 
haar lag. Ze was ook in aanra-
king gekomen met justitie. Met 
elkaar hebben we toen besloten 
Roxanna onder toezicht te laten 
stellen. Na een jaar verhuisde ze 
naar een woning van de Regio-
nale Instelling voor Beschermd 
Wonen in Zandvoort, waar al-
leen jongeren met een psychi-
atrische diagnose voor in aan-
merking komen. Ze was toen 
17 jaar. Roxanna wilde graag 
op kamers en zelfstandig leren 
wonen, dus ze stond er volle-
dig achter. We hebben haar wel 
onder bewindvoering geplaatst, 
want met geld omgaan kon ze 
absoluut niet. Of je haar nou 
1 euro of 1.000 euro gaf, als je 
twee keer met je ogen knipper-
de was het weg.’’
In Zandvoort, waar ze met vijf 
jongeren in een huis op de bou-
levard woonde, ging het prima 
met Roxanna. ,,Ze haalde goe-

de cijfers op school, lachte re-
gelmatig en voelde zich geluk-
kig’’, vervolgt Hans. Maar toen 
kwam het moment dat Roxan-
na achttien jaar werd. ,,In Ne-
derland mag je dan zelf beslis-
sen wat je doet, terwijl jongeren 
met zo’n achtergrond daar nog 
helemaal niet klaar voor zijn. Ze 
had daar tot haar 23ste kunnen 
blijven wonen, maar het vooruit-
zicht om geen verantwoordelijk-
heid meer af te hoeven leggen, 
was blijkbaar te aantrekkelijk. 
Helaas is het ons en de begelei-
ders van RIBW niet gelukt om te 
voorkomen dat ze uit Zandvoort 
vertrok.’’
In eerste instantie wilde Roxan-

na terug naar Winterswijk, waar 
ze is opgegroeid, maar ze kwam 
terecht bij Danny U. in de Tuin-
dersstraat. ,,Ze heeft hem le-
ren kennen toen ze nog bij ons 
woonde. Het leek ons een rus-
tige, kalme jongen. Wij von-
den het heel bijzonder dat een 
vriendschap van Roxanna zo 
lang stand hield, want meest-
al was het na een paar maan-
den klaar. Ze kon heel zwart-wit 
zijn.’’
,,Het beeld dat in de rechtbank 
van Roxanna is geschetst, klopt 
niet’’, zegt Ans. ,,Ze heeft Dan-
ny niet geterroriseerd, zoals de 
Officier van Justitie het noemde. 

Danny heeft dat zelf ook nooit zo 
gezegd. Hij vertelde dat hij geen 
nee kon zeggen en dat Roxanna 
mokte of een scene maakte als 
ze haar zin niet kreeg. Maar ter-
roriseren? Daarvan was volgens 
ons geen sprake. Ze ging ver om 
haar zin te krijgen en Danny was 
niet in staat om grenzen aan te 
geven, iets dat ze echt nodig 
had. Die combinatie heeft uit-
eindelijk geleid tot de escalatie 
van geweld.’’ 
Hans, met tranen in zijn ogen: 
,,Als Danny meteen nadat hij 
haar had geslagen de politie of 
een vriend had gebeld, dan had 
hij haar niet hoeven steken en 
kelen, niet vijf maanden hoeven 
zwijgen en geen zielig verhaal 
hoeven ophangen in de IJmui-
der Courant. Ik ben de buurman, 
die de bekentenis van Danny 
met zijn telefoon heeft opge-
nomen, erg dankbaar. Het doet 
mij pijn dat Danny mijn doch-
ter tijdens dat gesprek een ku-
twijf heeft genoemd en vertel-
de dat hij er geen spijt van had.’’ 
De vader van Roxanna is tot op 
dag van vandaag niet bij de wo-
ning in de Tuindersstraat en bij 
de vindplaats langs de Heeren-
duinweg geweest. ,,Dat kan ik 
emotioneel niet aan.’’
Ans Themmen, die zelf in het 
onderwijs werkt en in de cli-
entenraad van Bureau Jeugd-
zorg Noord-Holland heeft geze-
ten, gaat het kabinet en Tweede 
Kamerleden vragen om kritisch 
te kijken naar de leeftijdsgrens 
voor wilsbekwaamheid. ,,Het sy-
steem deugt niet. Je kunt tegen 
een kind dat zoveel zorg nodig 
heeft niet zeggen: je bent acht-
tien jaar, zoek het nu zelf maar 
uit. Het verhaal van Roxanna 
toont aan hoe verschrikkelijk 
mis het kan gaan als de profes-
sionele begeleiding wegvalt. Wij 
willen dat haar dood niet voor 
niets is geweest. Zoiets mag 
nooit meer gebeuren.’’
De foto toont Hans Themmen 
met Roxanna op 8-jarige leeftijd. 

Boos op Officier van Justitie
De vader en stiefmoeder van 
de vorig jaar vermoorde Roxan-
na Themmen zijn boos en ver-
drietig dat de Officier van Jus-
titie hun dochter ‘als een mon-
ster’ heeft afgeschilderd. ,,Ik 
begreep er tijdens de zitting 
geen hout van’’, aldus vader 

Hans Themmen twee uur nadat 
Danny U. tot zes jaar gevange-
nisstraf was veroordeeld. ,,Het 
leek wel alsof hij twee advoca-
ten had en het Roxanna haar 
eigen schuld was dat ze dood 
was. Zelfs de advocaat van de 
verdachte liet zich tijdens de 

zitting genuanceerder uit over 
mijn dochter. De opmerkingen 
van de Officier van Justitie heb-
ben ertoe bijgedragen dat er in 
de media een verschrikkelijk 
beeld van mijn dochter is ont-
staan. Dat nemen wij haar heel 
erg kwalijk.’’
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Katwijk wint opnieuw
Zilveren Trawler Toernooi

IJmuiden - Katwijk, dat het af-
gelopen seizoen algeheel kam-
pioen van Nederland bij de ama-
teurs werd, wist voor de twee-
de maal in successie het Zilve-
ren Trawler Toernooi, georgani-
seerd door IJVV Stormvogels, te 
winnen. Aan dit zeer sterk bezet-
te toernooi deden eveneens mee 
zaterdaghoofdklasser Harkema-
se Boys, zaterdag eersteklasser  
Urk en  Stormvogels.
Omdat het hoofdveld op sport-
park Zeewijk voorlopig niet be-
speelbaar is, werden de vier 
wedstrijden op een gras- en een 
kunstgrasveld afgewerkt en het 
publiek kwam ogen tekort om de 
twee tegelijk op hoog niveau ge-
speelde duels te kunnen volgen.
Stormvogels, dat aardig wat 
nieuwe spelers in haar gelede-
ren had, speelde haar eerste 
wedstrijd tegen Harkemase Boys 
en zag deze Friese ploeg in de 
eerste helft domineren. Dat re-
sulteerde in een 2-0-voorsprong 
(doelpunten van Gersinio Con-
stansia en Robin Huisman-de 
Jong) voor de Boys. Na de rust 
kwam Stormvogels sterk te-
rug. In de kluts verkleinde Henk 
Swier de achterstand en kon vijf 

minuten later de gelijkmaker 
aantekenen door een strafschop 
te verzilveren. Hierin slaagde hij 
echter niet. Vijf minuten voor tijd 
bepaalde opnieuw Constansia 
de eindstand op 3-1 in het voor-
deel van de Friezen.
SV Urk, dat voor de 100 pro-
cent bestaat uit (jonge) spelers 
van het voormalige eiland in de 
Zuiderzee, had de moeilijke taak 
een zo goed mogelijk resultaat 
tegen Katwijk, met onder ande-
re de oud-profs Paul de Lange 
en Donny Guyt in haar midden, 
te boeken. 
Twintig minuten hielden de Ur-
kers stand, maar toen ging de 
door Klaas de Boer goed geolie-
de doelpuntenmachine van het 
team van trainer Cees Bruinink 
op volle toeren draaien. Rob-
bert Susam, Jeffrey Jongeneelen 
(in de belangstelling van Sparta) 
en Joost Leonard zorgen binnen 
10 minuten voor een 3-0-rust-
stand. Bruinink paste in de rust 
aardig wat wissels toe en daar 
profiteerde Urk vijf minuten in 
de tweede helft gretig van door 
een doelpunt van Hessel Snoek. 
Hierna bleef Katwijk de wedstrijd 
controleren en het was Roma-

no de Jonge die de eindstand op 
4-1 bepaalde.
Door deze resultaten speelden 
Urk en Stormvogels om de der-
de en vierde plaats. Door een af-
standsschot van Yves Wirjosi-
mito nam Stormvogels halver-
wege de eerste helft de leiding, 
maar vier minuten na deze tref-
fer werd de stand door Riekert 
Nentjes weer gelijk. Na de thee 
zorgde Glenn van Geldrop met 
opnieuw een afstandsschot  er 
voor, dat Stormvogels op de der-
de plek eindigde.
De finale ging tussen Katwijk 
en Harkemase Boys en dit werd 
een duel  om van te smullen. Met 
heel veel inzet en vechtlust, dat 
zo nu en dan door beide teams 
te letterlijk werd genomen, liet 
men zien, dat zij koste wat wil 
de fel begeerde Zilveren Traw-
ler naar huis wilde nemen. Bin-
nen twee minuten schoot Jef-
frey Jongeneelen een vrije schop 
vanaf dertig meter keihard in de 
touwen. Harkemase Boys was 
door deze vroege tegentref-
fer niet aangeslagen. Integen-
deel, want door doelpunten van 
Robin Huisman-de Jong en Jo-
el Wagenaar konden de Friezen 

met een 2-1-voorsprong gaan 
rusten. Werk aan de winkel in de 
tweede helft dus voor het team 
van Cees Bruinink en door doel-
punten van Donny van Ooyen en 
Joost Leonard namen de Katwij-
kers een 3-2-voorsprong. Op-
nieuw kwam Harkemase Boys 
terug en door een doelpunt van 
Joram Smit werd de eindstand 
3-3. Qua toernooireglement bij 
een gelijke stand meteen straf-
schoppen en omdat Harkemase 
Boys tweemaal miste, ging op-
nieuw de fel begeerde Zilveren 
Trawler naar Katwijk.
Uit handen van Peter van de 
Meerakker, directeur van hoofd-
sponsor Zeehaven NV, co-spon-
sors Caroline Vrolijk (Corne-
lis Vrolijk BV) en Chris B. van 
der Zwan (Swanlake Consul-
tants) ontving de trotse aan-
voerder van Katwijk, Michiel van 
Dam, respectievelijk een enve-
loppe met inhoud, een prachti-
ge boeket bloemen en een in-
gelijste schilderij met daarop de 
Zilveren Trawler. Van Dam zeg-
de toe, dat Katwijk volgend jaar 
weer mee zal doen aan dit suc-
cesvolle maritieme toernooi, dan 
het vijftiende.

RKVV Velsen sluit
90ste verjaardagsjaar af
Driehuis - Vorige week don-
derdag werd tijdens het Hannie 
Spronk toernooi op Sportpark 
Driehuis ook het 90ste verjaar-
dagsjaar van de RKVV Velsen af-
gesloten, met een bijzondere ge-
beurtenis.
De verjaardagscommissie bood 
het bestuur een mooi doek van 
5 bij 2 meter aan met daarop de 
beeltenissen van een vertegen-
woordiging van de leden en vrij-
willigers van de club.
De totstandkoming van dit doek 

werd mede mogelijk gemaakt 
door de hulp van een aantal be-
drijven, waaronder Wesco IJmui-
den, Ctrl+N Design en Tobo re-
clame. Het doek heeft een mooie 
plek gekregen langs het hoofd-
veld en is ook zichtbaar vanaf de 
kantine.
Daarmee is het een mooie herin-
nering aan het 90-jarig bestaan 
en het is tevens een link naar de 
toekomst over 10 jaar, wanneer 
de RKVV Velsen haar 100-jarig 
bestaan hoopt te vieren.
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Prima augustusweer
Ook augustus is bezig uit te 
groeien tot een prima zomer-
maand in het westen van het 
land. Hoewel de standvasti-
ge hogedrukgebieden telkens 
ontbreken op de West-Europe-
se weerkaart, levert de huidige 
en ook toekomstige drukver-
deling toch overwegend mooi 
weer op.
In feite hebben we gewoon te 
maken met een oer-Hollandse 
westcirculatie, maar de druk-
gebieden liggen dermate voor-
delig dat we net niet in de 
doorgang vertoeven van fron-
tale regenstoringen. Neder-
land bivakkeert namelijk bij-
na steeds aan de gunstige zij-
de van de richting IJsland en 
Noorwegen koersende lage-
drukgebieden. Aan de ande-
re kant geven uitlopers van het 
Azorenhoog positieve weerim-
pulsen af zodat het in grote lij-
nen nagenoeg droog en tame-
lijk zonnig weer blijft.
De middagtemperaturen ko-
men weer iets hoger uit tegen 
het weekend en gaan richting 
de 23 graden op vrijdag. In het 
weekend komt het kwik in de 
IJmond weer een paar graden 
lager uit. 
Toch blijft het weerbeeld niet 

de hele tijd volledig rimpelloos, 
want in het weekend zien we 
een lagedrukgebied voldoende 
ver uitzakken tot nabij Schot-
land om ons weer tijdelijk iets 
te verstoren. 
De kans op een periode met 
regen is er zondag en de wind 
neemt tijdelijk ook even toe tot 
krachtig. Na die fase met wat 
minder weer lijken de neer-
slagkansen aan het begin van 
de volgende week weer af te 
zullen nemen en wordt het ver-
trouwde droge en vrij zonnige 
augustusweertype weer ver-
volgd.
Zicht op stevige hogedrukge-
bieden is er nog niet echt, maar 
een doorbraak van herfstach-
tige depressies zit er evenmin 
aan te komen. De kans is dus 
groot dat de maand augustus 
uiteindelijk als mooie zomer-
maand in de boeken gaat ko-
men. En laat dat nu geheel in 
lijn zijn met de zomerprogno-
se van ondergetekende (in mei 
jl.) waarin gezegd werd dat met 
name de hoogzomer dit jaar 
(juli/augustus) nu eens niet zou 
gaan verregenen. Meer weer-
info: www.weerprimeur.nl

de IJmondiale weerman

Dit weerbericht is mede mogelijk gemaakt door:

GroenRijk Velserbroek

www.groenrijkvelserbroek.nl

Weet wat er leeft

Dit weerbericht is mede mogelijk gemaakt door:

GroenRijk Velserbroek

www.groenrijkvelserbroek.nl

Do-In oefeningen
voor uw gezondheid

IJmuiden - Do-In is een bewe-
gingsvorm uit Japan voor het 
strekken van meridianen. Stijf-
heid is tegenwoordig iets ge-
woons geworden, dat niet eens 
meer als zodanig wordt her-
kend. Vaak wordt het geac-
cepteerd als een natuurlijk ver-
schijnsel waar je niets aan kan 
doen. Do-In helpt de conditie 
van de meridianen verbeteren 
waardoor je lichaam lenig wordt 
en je lichamelijk en geestelijk in 
evenwicht brengt. 
Meridianen zijn energiestro-
men in het lichaam die gekop-
peld zijn aan organen. Door het 
strekken ervan laat je de Ki (le-
vensenergie) door je lichaam 
stromen. 
Do-In bestaat uit een aantal on-
derdelen, namelijk opwarmoe-
feningen als voorbereiding op 
de meridiaanstrekkingen, het 
doen van meridiaanstrekkingen, 
het opbouwen van Ki, ademha-
lingstechnieken en harmonise-
ring van de ademhaling en mas-
sagetechnieken bij jezelf of bij 
een partner. Het grote voordeel 
van Do-In is dat iedereen de oe-
feningen kan uitvoeren. Het is 
geen competitie en je voert de 
oefeningen op je eigen gemak 
uit. 
Woensdag 21 augustus start Ta-
mara de Boer in IJmuiden een 
cursus tot de kerstvakantie van 

17 lessen. Een proefles is gratis. 
Tamara is tevens afgestudeerd 
shiatsutherapeute. Shiatsuthe-
rapie kan voor allerlei klachten 
worden ingezet maar ook als 
ondersteuning van uw gezond-
heid.
Tamara heeft veel ervaring met 
natuurvoeding, dit komt aan 
bod tijdens de Do-In en een shi-
atsubehandeling. 
Voor een behandeling kunt u bij 
haar terecht. Zie ook www.shi-
atsuvelsen.webklik.nl. Zie te-
vens de advertentie elders in de 
krant. 

Santpoort-Noord - Maandag 19 
augustus starten de basisscho-
len weer met de leesen. Men kan 
dan ook weer het oude papier af-
leveren bij de opslag naast het 
schoolplein van de Bosbeekschool 
aan de Molenstraat. De Bosbeek-
school zamelt al jaren oud pa-
pier in en zij verzoeken alle San-
poorters dan ook vriendelijk om 
hun oud papier bij de school te be-
zorgen. De opslag is op alle werk-
dagen (onder schooltijd) geopend.

Inzameling 
oud papier

Met Branding 
naar Walibi 

IJmuiden - Donderdag 22 au-
gustus gaan de jongerenwerkers 
naar Walibi met jongeren van 11 
tot en met 18 jaar om van de acht-
banen en andere attracties te ge-
nieten. Om 09.45 uur vertrekken 
de jongeren bij buurtcentrum De 
Dwarsligger en omstreeks 19.00 
uur wordt er weggereden van 
het pretpark voor de thuisreis. 
Wees er snel bij, omdat er maar 
48 plaatsen beschikbaar zijn en 
die zijn vaak snel gevuld. De kos-
ten bedragen 25 euro per persoon 
en dat is inclusief het vervoer naar 
het pretpark. Neem zelf broodjes 
mee of geld voor eten en drinken 
want consumpties zijn niet bij de 
prijs inbegrepen. Van tevoren op-
geven en betalen in verband met 
het reserveren van de bus en de 
entreekaarten. Opgeven en beta-
len kan, na afspraak met de jon-
gerenwerker Andres Kiekens, te-
lefoon 06-22922019, bij buurtcen-
trum De Dwarsligger, planeten-
weg 338, tot en met dinsdag 20 
augustus. De reservering is pas 
geldig als er betaald is, dus bel-
len om op te geven is niet genoeg.

Regio - Het Spaarndams Ge-
mengd Koor heeft een groot te-
kort aan mannen. Wie eens wilt 
proberen mee te zingen of een 
keer wilt komen luisteren, dan 
bent is men van harte welkom. 
Dit geldt natuurlijk ook voor 
dames. Meer informatie: 023-
5380560. Zie ook www.spaan-
damsgemengdkoor.nl.

Gemengd koor 
zoekt mannen

Velsen-Noord - Een 20-jari-
ge inwoonster uit Velsen-Noord 
heeft aangifte gedaan van dief-
stal van haar motorfiets. Zij had 
de motorfiets aangeboden op 
Marktplaats en met de poten-
tiele koper maandagavond af-
gesproken. Bij het tonen en la-
ten lopen van de motor van het 
voertuig, stapte de ‘koper’ op de 
motorfiets en reed erop weg. Hij 
kwam niet meer terug. 

Motorfiets 
gestolen

Klein brandje op kotter
IJmuiden - Vorige week vrijdag-
middag is de brandweer uitge-
rukt voor de kotter IJM-8, lig-
gende aan de Trawlerkade. Ver-
moedelijk als gevolg van las- 
of snijwerkzaamheden is in het 
vooronder een smeulbrandje 
ontstaan. 
Toen de brandweer arriveerde 
had men het luik al dicht gedaan 
om de brand te smoren.

Met een straal hoge druk was de 
brand snel geblust. Enkele be-
schadigde netten en een viskist 
zijn aan dek gebracht en daar 
nageblust. Hierna is de ruimte 
geventileerd. 
Een persoon is door de ambu-
lancedienst nagekeken in ver-
band met rookinhalatie, maar 
deze hoefde niet naar het zie-
kenhuis. (foto: Ko van Leeuwen)

Alerte buurman 
ontdekt brand op tijd
IJmuiden - Een woningbrand 
aan de Trompstraat is maan-
dagnacht niet uitslaand gewor-
den dankzij een alerte buur-
man.
Hij werd wakker vanwege een 
rooklucht en na enige zoeken 
in zijn eigen woning zag hij 
dat de rook uit de meterkast 
zijn kwam. Al snel daarop zag 
hij dat een woning twee deu-
ren verderop de bron was. De 
brandweer was snel ter plaat-
se en had de brand snel onder 
controle.
De brand is vermoedelijk ont-

staan in de meterkast, waarna 
de rook zich onderlangs naar 
meerdere woningen heeft ver-
spreid. Omdat de bewoners op 
vakantie zijn lag er wat post en 
reclame op de mat.
De brandweer heeft samen 
met de overbuurman de waar-
devolle post er uit gehaald.
De brandweer heeft de gas-
kraan gesloten uit voorzorg, 
maar de aansluiting was der-
mate aangetast dat men ge-
wacht heeft tot een gasmon-
teur de zaak veilig kon afslui-
ten. (foto: Ko van Leeuwen)
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Dutch Valley: voor ieder wat wils
Velsen-Zuid - Het maxima-
le aantal van 40.000 bezoekers 
kwam zaterdag naar Spaarn-
woude om te genieten van Dutch 
Valley. De derde editie van ‘het 
grootste festival van Nederland-
se bodem’ was voor het eerst 

uitverkocht. De meeste kaarten 
waren verkocht via Vakantievei-
lingen.nl, waardoor de gemid-
delde prijs ongeveer 20 euro be-
droeg. Het festival werd bezocht 
door groepen vrienden, comple-
te gezinnen en verliefde stelle-

tjes. Zij luisterden ontspannen 
naar optredens van Rob de Nijs, 
Jan Smit en Racoon of gingen uit 
hun dak bij Vengaboys, The Op-
posites en Kane. In totaal traden 
er meer dan 90 acts op tijdens 
het festival. De organisatoren 

Volendam Music en UDC wa-
ren erg tevreden over Dutch Val-
ley, dat binnen de hekken vlek-
keloos verliep. De sfeer was de 
hele dag goed, net als een week 
eerder tijdens Dance Valley. (fo-
to: Friso Huizinga)

Nieuwe activiteiten 
bij het Inloophuis

Santpoort-Noord - Inloophuis 
Kennemerland, een plek voor 
(ex) kankerpatiënten en hun 
naasten, breidt de openingstij-
den en activiteiten uit. Men kan 
onder andere deelnemen aan 
yoga op dinsdagmiddag, het 
koor Zingen voor je Leven (el-
ke  tweede en vierde vrijdag van 
de maand), open atelier op don-
derdagochtend, mindfulnesstrai-
ning (nog drie plaatsen, start 24 
september). Lotgenoten contact-
groep op elke derde woensdag-
ochtend van de maand of thema-
groep op de eerste vrijdag van 
de maand, massage verwenmo-
ment, dance4balance op 20 sep-

tember, 18 oktober en 15 novem-
ber, thema-avond in samenwer-
king met het Kennemer Gast-
huis, kook- en eetgroep voor na-
bestaanden die hun partner zijn 
verloren aan kanker (start 28 au-
gustus, nog drie plaatsen). Bege-
leid zwemmen in zwembad De 
Heerenduinen op maandagmid-
dag, Look Good Feel Better op 
vrijdag 20 september. Meer in-
formatie: 06-34944729 of 023-
8885367. Zie ook www.inloop-
huiskennemerland.nl. De ope-
ningstijden per 1 september: 
dinsdag en donderdag van 09.30 
tot 16.30 uur en vrijdag van 09.30 
tot 12.30 uur.

Stadsschouwburg Velsen

Meer muziek van eigen bodem
Velsen - Nederpop, rock, hiphop 
en vele andere muziekstijlen van 
eigen bodem weerklonken af-
gelopen zaterdag vanuit Spaar-
newoude. Goed nieuws voor al-
le bezoekers van Dutch Valley 
en andere liefhebbers die maar 
geen genoeg krijgen van een 
muzikaal topfeest. Vanaf dit na-
jaar heeft de Stadsschouwburg 
Velsen vele artiesten uit de Ne-
derlandse muziekscene op de 
planken staan. Van Moke en de 
3JS tot Boudewijn de Groot en 
Danny de Munk.
In seizoen 2013-2014 presenteert 
de Stadsschouwburg Velsen mu-
ziek van vier acts die op de ra-
dio grijs gedraaid worden. Ieder 
een topper in zijn eigen genre. 
Singer-songwriter Tim Knol doet 
met een nieuw intiem concert 
IJmuiden aan. De kleinste gro-
te zanger van ons land Roel van 
Velzen zorgt voor een avond vol 
muziek, humor en entertainment. 
De 3JS komen met een nieuwe 
show én een nieuwe J – Jan de 
Witte nam het stokje over van va-
der Jaap. Liefhebbers van stevi-
gere rockmuziek halen hun hart 
op tijdens het theaterconcert van 
de Britpopsensatie Moke.
Naast deze helden die voor het 
eerst de Stadsschouwburg Vel-
sen aandoen, ook artiesten die 
hun muzikale sporen er al ruim-

schoots hebben verdiend: Bou-
dewijn de Groot (afscheidstour-
nee), Stef Bos (nieuw concert), 
Deep River Quartet (nieuw con-
cert) en Montezuma’s Revenge 
(nieuw concert) en Willeke Al-
berti (concert met haar mooiste 
liedjes). Danny de Munk en Henk 
Poort bouwen in het Velsen-
se theater opnieuw een van de 
leukste Jordanese muziekfees-
ten. Natuurlijk in het aanbod van 
de Stadsschouwburg Velsen ook 
veel aandacht voor kleinkunst/
cabaretliedjes. Veldhuis & Kem-
per brengen zelfs een show met 

alleen maar liedjes. Niet zomaar 
liedjes, maar hun beste liedjes. 
Bijzonder is ook de landelijke 
première van The Dutch Eagles. 
Zes rasmuzikanten, een berg gi-
taren en vooral veel onvergete-
lijke West Coastmuziek. In ‘Ta-
ke it’ komen grote hits en min-
der bekende liedjes van The Ea-
gles maar ook van hun tijdgeno-
ten als Steely Dan, Crosby, Stills, 
Nash & Young voorbij.
Meer informatie en bestellen: 
www.stadsschouwburgvelsen.nl 
of telefoon 0255-515789. (foto: 
Stephanie Pistel)

Velsen-Zuid - Tijdens de wed-
strijd Telstar-FC Eindhoven zal er 
voor de eerste keer in het jubile-
umseizoen een team deelnemen 
aan de competitie Rabobank Latje 
Trap. 15 Amateurverenigingen uit 
de regio zijn door Telstar uitgeno-
digd deel te nemen aan dit mooie 
spel waar mooie prijzen mee te 
winnen zijn. Wat dacht u van een 
oefenwedstrijd tegen de Witte 
Leeuwen of een geheel verzorgde 
clinic? Tijdens Telstar-FC Eindho-
ven is het aan Terrasvogels om het 
spits af te bijten als eerste deelne-
mers aan dit prachtige evenement.  

Rabobank 
Latje Trap

Velsen-Zuid - De politie is af-
gelopen maandag rond 21.30 
uur achter twee auto’s met en-
gels kenteken aangegaan, die 
met een snelheid van 120 km/
uur over de Parkweg reden. De 
politie wist een van deze wegpi-
raten, een 27-jarige Londenaar, 
aan de kant te zetten. Na over-
leg met de officier van justitie 
werd een fikse boete uitgeschre-
ven voor de Londenaar. De an-
dere bestuurder krijgt zijn boete 
thuisgestuurd.

Met 120 km/
uur door de 

bebouwde kom
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Velserbroek - Zondag 18 au-
gustus wordt van 08.00 tot 16.00 
uur voor de laatste keer van dit 
seizoen de kofferbakmarkt ge-
houden op het Vestingplein in 
Velserbroek. Vorige maand ston-
den ruim 40 auto’s met tweede-
hands spullen, een groot succes 
dus. Wie ook aan deze markt wilt 
deelnemen kan zich ‘s ochtends 
tussen 07.00 en 07.30 uur aan-
sluiten in de rij. Vanaf 07.30 uur 
kunnen de auto’s het plein op en 
kan iedereen zijn spullen uitpak-
ken. Meer informatie: telefoon 
06-42456182.

Kofferbakmarkt

IJmuiden - Buurtsport van Stich-
ting Welzijn Velsen gaat bij de 
klimmuur in Spaarnwoude klim-
men op woensdag 21 augustus. 
Klimmen is een spannende, leu-
ke maar vooral ook serieuze sport. 
Er wordt om de beurt geklommen 
in teams van 2 waarbij degene op 
de grond de klimmer zekert met 
een Gri-Gri. Dat is een apparaatje 
waar het touw doorheen loopt, en 
dat vastloopt als er gewicht aan 
komt te hangen. Het is heel veilig 
maar je moet goed opletten, voor-
al als je aan het zekeren bent wor-
den er geen grappen gemaakt. 
Jongeren van 12 tot en met 17 jaar 
die zin hebben in een spannen-
de middag kunnen zich opgeven 
bij de buurtsportwerker om mee 
naar Spaarnwoude te gaan. Er 
zijn maar negen plaatsen dus geef 
je op tijd op. Het vervoer naar en 
van de klimmuur is op eigen gele-
genheid. Het is te bereiken via het 
pad achter Snowplanet en is on-
geveer 20 minuten fietsen vanuit 
IJmuiden. Neem zelf eten en drin-
ken mee, dat is niet ter plaatse te 
koop. Vertrek bij buurtcentrum De 
Dwarsligger om 11.00 uur en het 
duurt tot 16.00 uur. Het klimmen 
kost 5 euro per persoon. Opgeven 
kan bij Buurtsportwerker Andres 
Kiekens op telefoon 06-22922019.

Jongeren 
klimmen in 

Spaarnwoude

Nieuw initiatief in Kennemerland:

Ouderenzorg op maat
Velsen - Ouderen & zorg is geen 
vrolijk thema. Berichten in de 
media gaan altijd over bezuini-
gingen, slechte zorg en falende 
thuiszorg.’Saar aan huis’ is een 
nieuw initiatief om ouderen thuis 
de juiste ondersteuning en zorg 
te verlenen.
Saar aan Huis is een nieuwe or-
ganisatie in Kennemerland die 
ouderen allerlei vormen van hulp 
biedt om thuis te kunnen blijven 
wonen. Het kan gaan om licht 
huishoudelijk werk, persoonlijke 
verzorging, begeleiding bij dok-
tersbezoek, maar ook om een 
spelletje te doen of te helpen 
bij de administratie. Ouderen 
krijgen altijd hulp van dezelfde 
‘Saar’ die ze zelf uit een bestand 
van verzorgers hebben gekozen.
Initiatiefneemster is Sabine Blom 
van Assendelft (45) die jarenlang 
als interim HR professional per-
soneel bemiddelde voor verschil-
lende instanties en bedrijven.
,,Het was een combinatie van de 
vele negatieve berichten over de 
zorg voor ouderen die je in de 
media tegenkomt en wat ik om 
mij heen zie gebeuren. Ik hoorde 
verhalen over slechte zorg, juiste 
zorg, steeds wisselende mensen 
aan het bed, eindeloos wach-
ten tot een thuisverzorger langs-
kwam enzovoort. Daarnaast is 
het ingewikkeld om zorg gere-
geld te krijgen. De regie wordt 
bij de mensen zelf neergelegd. In 
de toekomst zullen ouderen ook 
minder makkelijk een plaats krij-
gen in een verzorgingshuis en 
daarbij zal iedereen zelf meer 
moeten gaan betalen. Door al 
deze berichten ben ik een idee 
gaan uitwerken en dat is Saar 

aan Huis geworden.”
De toegevoegde waarde van 
Saar aan Huis zit in de persoon-
lijke en betrouwbare screening 
van de Saars. 
,,Alle Saars zijn deskundig, goed 
opgeleid, Nederlandstalig en 
woonachtig in de regio Kenne-
merland. Wij nemen niemand in 
ons bestand op zonder een ge-
degen screening. Ouderen kun-
nen zelf uit een bestand van 
‘Saars’ iemand kiezen die ze 
prettig vinden.”
,,De naam is een knipoog naar 
het oude tv-programma Swie-
bertje waarin Juffrouw Saartje 
de hulp van de burgemeester 
was.” Sabine Blom van Assen-
delft: ,,Onze Saars zijn bijna alle-
maal vrouwen van 45 jaar en ou-
der die graag maatschappelijk 
actief en nuttig willen zijn. In de 
huidige economische situatie is 
er veel veranderd. Ook vrouwen 
willen deelnemen aan de sa-
menleving en een bijdrage leve-
ren aan het gezinsinkomen. Juist 
deze vrouwen met een zorgver-
leden voor hun familie en met 
hun ruime levenservaring zijn 
ontzettend waardevol. Ze weten 
hoe belangrijk het is wat extra 
aandacht te geven.”
De kosten zijn 23 euro per ge-
werkt uur. Het uurtarief is inclu-
sief vakantiegeld en bemidde-
lingskosten met BTW-verreke-
ning. Voor avond- en weekend-
uren wordt een toeslag bere-
kend. De vergoeding kan wor-
den betaald uit het Persoons Ge-
bonden Budget (PGB). De kos-
ten voor Saar aan Huis kunnen 
bij de belasting worden opgege-
ven. Zie ook www.saaranhuis.nl.

Beachparty in jongeren-
centrum Branding
IJmuiden - In jongerencentrum  
Branding wordt door de jonge-
ren een beachparty georgani-
seerd op vrijdag 23 augustus. 
Palmbomen, zandstrand, lek-
kere muziek en fijne peeps om 
een dansje en een drankje mee 
te doen. 
Jongeren van 15 tot en met 18 
jaar zijn welkom vanaf 20.00 uur 

en kunnen feesten tot 01.00 uur. 
Er is een verplichte gardero-
be waar je je schoenen en jas af 
kunt geven, dit kost samen met 
de entree 2 euro. Het jongeren-
centrum Branding ligt aan de 
achterkant van buurtcentrum De 
Dwarsligger, planetenweg 338. 
De entree is tegenover tanksta-
tion tango.

MoJo’s: laagdrempelig, 
betaalbaar en gezellig

IJmuiden - Laagdrempelig, 
betaalbaar en gezellig. Dat is 
onze eerste indruk van Mo-
Jo’s Eten & Drinken, de nieuw-
ste horecazaak in de Kenne-
merlaan. De uitbaters Moha-
med Abatouy (Mo) en Jordy de 
Kort (Jo) hebben in korte tijd 
een grote groep tevreden gas-
ten aan zich weten te binden.
,,Wij houden de prijzen van on-
ze gerechten bewust laag’’, ver-
telt Jordy. ,,Bij ons kun je voor 
een een klein bedrag een su-
perkwaliteit lunch of diner nut-
tigen. We merken nu al dat 
mensen daardoor vaker terug-
komen. We zijn pas twee we-
ken open, maar we hebben al 
gasten die meerdere keren zijn 
geweest. Dat is een teken dat 
ons concept aanslaat.’’
De menukaart van MoJo’s is 
met zorg samengesteld door 
chef-kok Ronald Gorter, die 
22 jaar ervaring heeft bij San-
té in Wijk aan Zee. Op de kaart 
staan gerechten vanaf 3,50 eu-
ro. Voor dat bedrag krijg je een 
heerlijke, dampende tomaten-
soep. De hoofdgerechten kos-
ten gemiddeld 15 euro en een 
dessert bestel je al vanaf 5 eu-
ro. Op de kaart staan onder an-

dere saté, varkenshaas, entre-
cote en spareribs. Voor de ve-
getariërs serveert met een 
heerlijke papadum gevuld met 
zwarte pasta, tomatensaus, 
ratatouille en pesto. Een fles 
huiswijn kost 13,50 euro. Ook 
de lunchkaart telt vriendelijk 
geprijsde gerechten.
Vrijdag- en zaterdagavond ver-
andert MoJo’s na 23.00 uur in 
een gezellige bar waar mu-
ziek wordt gedraaid voor jong 
en oud. ,,We zetten de muziek 
niet te hard’’, zegt Mo. ,,Men-
sen moeten elkaar wel kunnen 
verstaan.’’ De uitbaters maken 
graag van de gelegenheid ge-
bruik om Folkerts Design & 
Printing, Abelia, de gemeente 
Velsen en Bannink & Partners 
te bedanken voor hun hulp. 
,,Zonder hun snelle handelen 
was het niet mogelijk geweest 
zo snel weer open te gaan.’’
MoJo’s is gevestigd in het pand 
waar tot voor kort Loeca was 
gevestigd. De openingstijden 
zijn van woensdag tot en met 
maandag vanaf 11.30 uur. Zie 
ook www.mojosijmuiden.nl of 
facebook.com/mojos-eten-en-
drinken. Reserveren? Bel 0255-
769049. 

Dr. Dirk Bakkerlaan 16, 2061 EW Bloemendaal, t. (023) 525 99 91
Zeeweg 5, 1971 HA IJmuiden, t. (0255) 51 21 88

vervangend vervoer 
In de maand augustus bieden wij 
u gratIs vervangend 
vervoer bij aPK.
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Line-up Haarlem
Jazz & More 2013
Regio - Haarlem Jazz & More 
heeft de volledige line-up be-
kend gemaakt voor de 2013-edi-
tie van het jazzfestival. Opnieuw 
is het een combinatie vanlive 
jazz en popacts met artiesten als 
Alain Clark, New Cool Collective 
onder leiding van Benjamin Her-
man, Wouter Hamel en Sherma-
nology. Om de Haarlemse jazz-
traditie van het festival te bena-
drukken is er naast de podia op 
de Grote Markt, het Klokhuis-
plein en de Oude Groenmarkt 
ook een podium op het Nieu-
we Kerksplein met een program-
ma voor echte jazz-liefhebbers. 
Haarlem Jazz & More is dit jaar 
van 15 tot en met 17 augustus.
Haarlem Jazz is in het begin van 
de 20ste eeuw ontstaan door sa-
menwerkende kroegen die een 
heel weekend jazzbands live lie-
ten optreden. Al snel namen de-
jazzbands pleinen over op door 

de kroegen georganiseerde bui-
tenpodia die zich daarna ver-
enigden in een stichting. Tegen-
woordig is Haarlem Jazz & More 
het grootste gratis jazzfestival 
van Europa. Elk jaar trekt het fes-
tival duizenden bezoekers naar 
de binnenstad van Haarlem. Het 
festival kenmerkt zich door een 
open - letterlijk: geen toegangs-
poorten - sfeer. 
De organisatie biedt een pro-
gramma dat een breed publiek 
dient aan te spreken. Op de Gro-
te Markt pakt de organisatie uit 
met Bruut!, Goodluck (Zuid-Afri-
ka), Tim Wes, New Cool Collec-
tive onder leiding van Benjamin 
Herman, Wouter Hamel, Kof-
fi e, Alain Clark en Sharon Door-
son. Het Klokhuisplein swingt 
met acts als Soulsix, Jamento 
en Alderliefste. De Oude Groen-
markt gaat los met Conserve All-
stars, JZZZZZP, Colibri en Als 

de Brandweer. Stichting Haar-
lem Jazz & More realiseert ook 
een uniek podium op het Nieu-
we Kerksplein met pure jazzar-
tiesten als Bert Boeren, Rob van 
Bavel, Michiel Borstlap Trio, Frits 
Landesbergen, Simon Rigter, Lils 
Mackintosh, Yuri Honing, Peter 
Beets en de Deeldeliers.Nieuwe 
KerkspleinIn 2012 heeft de hui-
dige organisatie het festival ter 
nauwernood kunnen redden van 
de fi nanciële ondergang, in 2013 
willen zij investeren in de kwa-
liteit. Op het Nieuwe Kerksplein 
in de Haarlemse kunstenaars-
wijk de Vijfhoek initieert de hui-
dige organisatie een uniek jazz-
podium. DJ Maestro - bekend 
van Radio 6, Subliem, Arrow en 
tegenwoordig BNR Jazz - eigent 
zich op 15, 16 en 17 augustus het 
Nieuwe Kerksplein toe en laat 
verschillende jazzacts de revue 
passeren. (foto: Edo Landwehr)

IJmuiden - De zomervakantie 
is weer bijna voorbij voor Mike 
Flanders Dance Experience. 
Op maandag 19 augustus opent 
Mike zijn deuren weer voor ie-
dereen die van dansen houdt. En 
hij begint met twee speciale ac-
tieweken! 
In deze twee weken kan ieder-
een, geheel vrijblijvend, voor 15 
euro onbeperkt dansen en dus 
kennis maken met alle dansvor-
men die MFDE te bieden heeft. 
En MFDE heeft heel wat te bie-
den, namelijk het stoere Street-
dance & HipHop, het acrobati-
sche Breakdance, het op Latin 
dansen gebaseerde Zumba & 
Zumbatomic, het mooie Modern, 
het supervrouwelijke Burlesque 
en nieuw dit seizoen het stoere 
en vrouwelijke Urban Lady Sty-
ling, het robotachtige Popping, 
het losse Locking, het explosieve 
Krumping & Housedance. 
Dansen is voor iedereen, van 
jong tot oud en dit is de ideale 
manier om ook jou kennis te la-
ten maken met dans. Trek dus je 
dansschoenen aan en kom ook 
dansen in de actieweken. Mike 

Flanders Dance Experience zit 
op een makkelijk te bereiken lo-
catie, namelijk het Marktplein 
35H in IJmuiden, ook goed te be-
reiken met het openbaar vervoer. 
Voor verdere informatie en het 
dansrooster zie www.mfdance-
experience.nl.

Actieweken bij Mike 
Flanders Dance Experience

Noppes Velserbroek
Velserbroek - Een fantastisch 
mooie winkel waar koopjesja-
gers uit de regio IJmond niet 
omheen kunnen. Dit splinter-
nieuwe, van a tot z op tweede-
hands spullen gerichte Noppes 
fi liaal aan de Wagenmakerstraat 
pakt uit met een zomervoordeel 
kortingsbon van maar liefst 20 
procent.
Bij Noppes vind je zo’n beetje al-
les voor in en om het huis. Van 
curiosa tot kleding en van fi etsen 
tot huisraad, waaronder banken, 
tafels, kasten en ander meubi-
lair. Maar ook een aanzienlijke 
collectie boeken, cd’s en elpees, 
alles keurig gerubriceerd. De 
moeite waard dus om gauw bin-
nen te lopen.  Want dit zomer-
voordeel loopt tot 22 septem-
ber 2013. Alsof dat nog niet ge-
noeg is, krijgen inbrengers een 
tegoedbon voor een gratis bak-
je koffi e met gebak, die nog tot 

december 2013 te verzilveren is.  
Noppes: milieubewust, maat-
schappelijk betrokken en voor-
delig voor iedereen. Er is een 
unieke samenwerking tussen 
publieke organisaties als  uitvoe-
ringspartner van sociaal werk-
voorzieningsschap. Noppes is 
zeer blij met de nieuwe samen-
werkingspartner IJmond Werkt 
voor de personele bezetting. En 
met HVC inzameling als partner 
in de afvalketen voor het stimu-
leren van product- en materiaal-
hergebruik 
Spullen aanbieden of gratis la-
ten ophalen kan alle werkdagen 
van 08.30 tot 17.00 uur. U kunt 
uw spullen ook via onze websi-
te aanmelden. 
Noppes Velserbroek, Wagenma-
kerstraat 21 in Velserbroek (in-
dustrieterrein Broekerwerf), te-
lefoon 023-3031300. Info/route: 
www.noppeskringloopwinkel.nl.

’t Staende Tuygh op 
zoek naar zangeressen

IJmuiden - Shanty- en Seasong-
koor ’t Staende Tuygh uit IJmui-
den, ruim 18 jaar oud en daar-
mee het oudste koor van hun 
genre in de gemeente Velsen, is 
door vergrijzing naarstig op zoek 
naar zangeressen en tevens zan-
gers. De laatste jaren werd het 
shantykoor door ziektes en over-
lijden geconfronteerd met een 
steeds minder wordend leden-
aantal en dat is de reden waar-
om ’t Staende Tuygh het roer 
gaat omgooien en heel graag zal 
zien, dat haar ledenbestand met 
enthousiaste dames vergroot zal 

worden.
Met veel elan zingt het koor ruim 
tachtig liedjes, dat bestaat uit 
Engels-, Schots-, Iers-, Duits- 
en Nederlandstalige shanty’s, 
seasongs en zeemansliederen. 
In hun lange bestaan hebben ze 
een drietal cd’s en een dvd op-
genomen. Deze cd’s en de dvd 
geven een goed overzicht van 
het repertoire dat zij in de loop 
der jaren hebben opgebouwd.
Ze oefenen, behalve in de zo-
mervakantie, wekelijks op maan-
dag van 20.15 tot 22.15 uur in 
buurthuis De Brulboei, Kanaal-

straat 166. Iedereen is van har-
te welkom om te komen kijken 
en luisteren. Niet alleen het aan-
tal koorleden, maar ook het aan-
tal begeleiders is helaas de afge-
lopen jaren afgenomen. Daarom 
zijn we tevens op zoek naar een 
accordeonist en een gitarist.
Op maandavond 2 september 
vanaf 20.00 tot 22.15 uur, begint 
voor ’t Staende Tuygh, onder lei-
ding van repetitor Jan Langeaar, 
haar eerste oefenavond in De 
Brulboei. Meer informatie: Dieter 
van Laar, dietervanlaar@quick-
net.nl of telefoon 0255-521033.
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Zaterdag 31 augustus

Verkeersmaatregelen 
Havenfestival IJmuiden
Op zaterdag 31 augustus is het 
Havenfestival IJmuiden. De Traw-
lerkade wordt langs de Vissersha-
ven van IJmuiden omgetoverd tot 
festivalterrein. Er zijn zeer gevari-
eerde optredens en ligt de haven 
weer vol met prachtige schepen. 
Het volledige programma staat 
op www.havenfestivalijmuiden.nl 
en wordt uitgedeeld bij de infos-
tand aan het begin van de Traw-
lerkade.

Verkeersmaatregelen
Voor de veiligheid van wandelend 
en fietsend publiek en om de toe-
stroom van publiek dat met de auto 
komt in goede banen te leiden, wordt 
een aantal verkeersmaatregelen ge-
troffen. Op belangrijke punten staan 
verkeersregelaars. Parkeren is mo-
gelijk in het middenhavengebied.

Afsluiting Trawlerkade
De hele Trawlerkade wordt afgeslo-
ten voor autoverkeer. Hetzelfde geldt 
voor alle zijstraten van de Trawler-
kade. Vanaf woensdag 28 augustus 
worden de diverse podia opgebouwd 
op de Trawlerkade. Verzoek van de 
organisatie is daar alleen voor kor-
te tijd te parkeren,  want zaterdag 31 
augustus moet de kade autovrij zijn. 
De afsluitingen en verkeersmaatre-
gelen zijn van kracht op zaterdag 31 

augustus van 11.00 tot 24.00 uur.

Extra informatie voor bedrijven 
rond de Trawlerkade en de Halkade
Bedrijven en bewoners die op 31 au-
gustus met voertuig het evenemen-
tengebied in willen (d.w.z. bestem-
mingsverkeer), kunnen een onthef-
fing aanvragen bij de organisatie. 
Verzoeken moeten per mail naar in-
fo@havenfestivalijmuiden.nl.

Fietsen
Op het evenemententerrein mogen 
geen (brom)fietsers komen, behalve 
de ontheffingshouders. Een bewaak-
te fietsenstalling is te vinden aan 
het begin van de Trawlerkade bij het 
kantoor van de KNRM.

Openbaar vervoer
Buslijn 74 vanuit Heemskerk en 
Beverwijk (via Pontplein, De Noo-
straat, Lange Nieuwstraat, Markt-
plein, Kennemerlaan en Oud-IJmui-
den) heeft een halte op de Dokweg. 
Vanaf hier is het festivalterrein bin-
nen 2 minuten lopend te bereiken. 
Vanaf Amsterdam (achter Centraal 
Station) vaart elke 40 minuten de 
draagvleugelboot van Connexxion 
naar IJmuiden; zie ook www.Con-
nexxion.nl. Vandaar kunnen reizi-
gers op het Pontplein overstappen 
op buslijn 74.

De scholen beginnen weer
De komende weken gaan de scho-
len weer beginnen. Vanaf maan-
dag 19 augustus de basisscholen, 
een week later het voortgezet on-
derwijs. De campagneborden ‘De 
scholen zijn weer begonnen’ wor-
den in Velsen geplaatst – voor de 
veiligheid van iedereen in het ver-
keer.

Achter de tekst op de borden schuilt 
de vraag aan automobilisten en an-
dere weggebruikers om rekening te 
houden met kinderen die weer naar 
de school gaan. De eerste drie maan-
den na de zomervakantie gebeuren 
er relatief veel verkeersongevallen 
waar schoolgaande kinderen tot 14 
jaar bij betrokken zijn.

Na de vakantie moet iedereen weer 
wennen aan het drukke verkeer. Kin-
deren zijn nog vol van de vakantie 
en het begin van een nieuw school-
jaar. Veel kinderen lopen of fietsen 
een nieuwe route naar een nieu-
we school. Ook volwassenen moe-
ten weer wennen aan schoolgaan-
de kinderen in het verkeer. Met deze 
campagne wil Veilig Verkeer Neder-
land hen hierop attent maken. Want 
hoe meer rekening we houden met 
elkaar, hoe beter het is voor de ver-
keersveiligheid! 

Meer informatie over het gedrag van 
kinderen in het verkeer op www.vel-
sen.nl; daar staan ook tips voor vei-
lig verkeer.

Vernieuwde publiekshal
Maandag 12 augustus is de vernieuwde publiekshal van het stadhuis van Vel-
sen opengegaan. De gemeente is bij de verbouwing uitgegaan van de gebrui-
kers van de hal. Er is veel aandacht besteed aan de toegankelijkheid en bij de 
inrichting is rekening gehouden met kinderen en minder validen. In het na-
jaar 2013 zijn ook de kantoortuinen achter de publiekshal klaar en wordt het 
gebouw officieel geopend. (foto: Reinder Weidijk)

Maandag 9 september 2013 or-
ganiseert het Wijkteam Velser-
broek (woningcorporaties, poli-
tie, Stichting Welzijn, en de ge-
meente Velsen) een informatie- 
en trainingsbijeenkomst over 
‘omgaan met hangjongeren’.

Een groep jongeren staat bij u in de 
straat met fietsen en brommertjes 
her en der geparkeerd. Ze maken 
lawaai en rommel. Eigenlijk wilt u 
dat ze weg gaan maar u durft ze niet 
aan te spreken. Voor je het weet 
krijg je een grote mond of nog erger. 
Veel mensen durven jongeren nog 
nauwelijks aan te spreken op straat. 
Herkent u deze situatie? Komt dan 
naar de informatiebijeenkomst van 
het wijkteam Velserbroek en leer 
omgaan met hangjongeren. Op-
voedkundige Hans Kaldenbach 

geeft informatie over straatcultuur 
en geeft tips voor buurtbewoners 
en voorbijgangers. Met een acteur 
worden situaties nagespeeld en ge-
oefend.

Wanneer en waar
De bijeenkomst vindt plaats op 
maandag 9 september in het  Pol-
derhuis, Vestingplein 58 te Velser-
broek. De bijeenkomst begint om 
19.30 uur en duurt tot 22.00 uur. De 
ontvangst is om 19.00 uur.

Aanmelden
Wilt u komen? Meldt u zich vóór 30 
augustus 2013 aan bij AWV Eigen 
Haard via telefoonnummer 0255- 
53 57 86. Dan heeft u een gereser-
veerde plaats. Let op: er is maar 
plaats voor 100 personen in de zaal, 
dus tijdige aanmelding is gewenst.

Informatie over straatcultuur

Bijeenkomst ‘Omgaan
met hangjongeren’
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De website www.velsen.nl is hét startpunt 
voor al uw vragen over de gemeente Velsen. 
Hier vindt u meer informatie over vergunnin-
gen, burgerzaken, buurtbemiddeling, bureau 
discriminatiezaken, ondernemersloket, open-
bare 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 bestem-
mingsplan, omgevingsvergunning of daaraan ge-
relateerde vragen kunt u een afspraak maken met 
één van vakspecialisten via 14 0255.

Burgerzaken werkt uitsluiten op afspraak. Via on-
ze website www.velsen.nl kunt u 24 uur per dag 
een afspraak maken. U kunt elke werkdag van 

09.00 tot 17.00 uur bellen met het Klant Contact 
Centrum: 14 0255.

De gemeente Velsen faciliteert meldingen of 
klachten over discriminatie. Bij het Klant Con-
tact Centrum van het stadhuis kunt u een formu-
lier krijgen waarop u uw melding of klacht kunt 
noteren. Dit formulier kunt u sturen naar Bureau 
Discriminatiezaken Kennemerland in Haarlem. 
Meer informatie www.bdkennemerland.nl.

Bekendmakingen

Aanvragen
Burgemeester en wethouders van 
de gemeente Velsen maken be-
kend dat zij in de periode van 3 
augustus 2013 tot en met 9 augus-
tus 2013 de volgende aanvragen 
hebben ontvangen voor een om-
gevingsvergunning op grond van 
de Wet algemene bepalingen om-
gevingsrecht. De datum van ont-
vangst is tussen haakjes vermeld.

IJmuiden 
Leeuweriklaan 18, dakopbouw 
(07/08/2013) w13.000291

Velsen-Zuid 
Meervlietstraat 41, bouw vijf garage-
boxen (05/08/2013) w13.000289
Minister van Houtenlaan 33, kappen 
boom (09/08/2013) w13.000298

Santpoort-Noord
Molenveltlaan 9, kappen boom 
(08/08/2013) w13.000292
Marowijnestraat 15, wijzigen ver-
gunning dakkapel (09/08/2013) 
w13.000297

Santpoort-Zuid
Vinkenbaan 19, kappen boom 
(12/08/2013) w13.000300

Driehuis
Duin- en Kruidbergerweg 2, onder-
houd en restauratie impluvium Wes-
terveld (09/08/2013) w13.000294 
(rijksmonument)

Velserbroek
Geen mededelingen.

Velsen-Noord
Wenckebachstraat 1, adviesverzoek 
opslag te verschrotten plakken Ta-
ta Steel IJmuiden bv (09/08/2013) 
w13.000293
Hoflaan 1, adviesverzoek kap-
pen twee (zieke) iepen terrein Nu-
on Power Generation (09/08/2013) 
w13.000295
Wijkerstraatweg 132A, legalise-
ren woonstudio (09/08/2013) 
w13.000296
Gildenlaan 56, aanbouw schuur 
en vervangen erfafscheiding 

(12/08/2013) w13.000299

Welstand
Voor zover de ingediende aanvragen 
voor een omgevingsvergunning be-
trekking hebben op een bouwactivi-
teit kunnen deze worden voorgelegd 
aan de commissie Stedelijk Schoon 
Velsen. Voor meer informatie over 
welstand: 140255.

Ontwerpbesluiten -  uitgebreide 
voorbereidingsprocedure
Burgemeester en wethouders 
van Velsen maken bekend dat zij 
het voornemen hebben een om-
gevingsvergunning te verlenen 
voor de onderstaande aanvra(a)
g(en).  Deze aanvra(a)g(en) en 
ntwerpomgevingsvergunning(en) 
liggen met ingang van 19 augustus 
2013 gedurende zes weken ter in-
zage bij de afdeling Publiekszaken. 
Tevens zijn deze stukken digitaal in 
te zien op de website velsen.nl via 
het menu bekendmakingen/ direct 
naar/ meer nieuws/ inzage (ont-

werp)besluiten. Tijdens deze perio-
de van terinzagelegging, kan eenie-
der naar keuze mondeling of schrif-
telijke zienswijzen inbrengen te-
gen de ontwerpomgevingsvergun-
ning. Zienswijzen moeten worden 
gericht aan het college van burge-
meester en wethouders van Velsen, 
werkeenheid Vergunningen, Post-
bus 465, 1970 AL IJmuiden (bezoe-
kadres Dudokplein 1 te IJmuiden). 
Voor het kenbaar maken van monde-
linge zienswijzen kunt u contact op-
nemen met de werkeenheid Vergun-
ningen, telefoon 140255. Het betreft  
het volgende ontwerpbesluit:

IJmuiden
Cruiseboulevard 10 , het plaatsen 
van een bagagetent  voor een perio-
de van maximaal 5 jaar w13.000209

Velserbroek
Vestingsplein 64, het gebruiken van 
een gebouw met het oog op de brand-
veiligheid voor buitenschoolse op-
vang W13.000254 

Besluiten
Burgemeester en wethouders van 
Velsen hebben de hierna volgen-
de besluiten genomen.  Op grond 
van de Algemene wet bestuurs-
recht 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 Bur-
gemeester van Velsen, Postbus 
465, 1970 AL IJmuiden), dan wel 
langs elektronische weg (elektro-
nisch formulier op www.velsen.nl; 

werkt alleen in combinatie met in-
loggen via DigiD).In spoedeisen-
de gevallen kan een voorlopige 
voorziening worden gevraagd bij 
de voorzieningenrechter van de 
rechtbank Noord-Holland, loca-
tie Haarlem, sector bestuursrecht, 
Postbus 1621, 2003 BR Haarlem. 
Een voorlopige voorziening kan 
alleen worden aangevraagd, in-
dien er ook een bezwaarschrift is 
ingediend. De verzenddatum van 
het besluit is tussen haakjes ver-
meld.

Verleende vrijstelling ex artikel 
19, lid 1 WRO en bouwvergun-

ning eerste fase 
Het college van Burgemeester en 
wethouders van Velsen heeft met 
de door de raad verleende vrijstel-
ling ex artikel 19, lid 1 van de Wet op 
de Ruimtelijke Ordening een bouw-
vergunning eerste fase ex artikel 56a 
Woningwet verleend voor:

Santpoort-Noord
Kweekerslaan ong. (t.o.nrs.3t/m15), 
oprichten vier woningen met bij-
gebouwen en zes parkeerplaatsen 
(09/08/2013) B1-11-2008

Verleende omgevingsvergunnin-
gen - reguliere procedure

Het college van Burgemeester en 
wethouders van Velsen heeft een 
omgevingsvergunning verleend 
voor: 

IJmuiden
Scheldestraat 47, plaatsen ber-
ging voor duofiets (07/08/2013) 
w13.000220
Planetenweg ong (t.o.nr.72), plaatsen 
permanent verkooppunt bloemen en 
planten (09/08/2013) w13.000222
Snelliusstraat 30, plaatsen dakop-
bouw (12/08/2013) w13.000233

Santpoort-Noord
Geen mededelingen.
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Santpoort-Zuid
Geen mededelingen.

Velserbroek
Zandaak 70, plaatsen twee dakka-
pellen (09/08)2013 (w13.000221)

Velsen-Zuid
Geen mededelingen. 

Velsen-Noord
Geen mededelingen.

Driehuis
Geen mededelingen. 

Horeca/APV/Evenementen
Ontheffing Venten art. 5:15 APV
venten met ijs, periode 7 augustus  

t/m 1 oktober 2013, Gemeente Vel-
sen, u13.007312 (07/08/2013)
venten met ijs, periode 7 augustus 
t/m 1 oktober 2013, Gemeente Vel-
sen, U13.007320,(07/08/2013)

Besluiten (vervolg)

Herhaalde kennisgeving Regionale Mobiliteitsvisie
De colleges van burgemeester en 
wethouders van de gemeenten 
Velsen, Beverwijk, Heemskerk en 
Uitgeest hebben besloten de Re-
gionale Mobiliteitsvisie vrij te ge-
ven voor inspraak.

De IJmondgemeenten zetten zich 
elk afzonderlijk met plannen en 
maatregelen in om de bereikbaar-
heid van hun woon- werk- en recrea-
tiegebieden te verbeteren. Maar om-
dat verkeer, net als milieu, niet op-
houdt bij de gemeentegrens hebben 

de gemeenten in 2011 besloten sa-
men op te trekken om de bereikbaar-
heid van de IJmond te verbeteren. 
Dit heeft geresulteerd in de Regiona-
le Mobiliteitsvisie IJmond. De visie 
bevat de gezamenlijke ambitie van 
de IJmondgemeenten, een analy-
se van huidige en toekomstige knel-
punten en een lijst met maatregelen 
om deze knelpunten op te lossen.
De visie wordt gecoördineerd door 
Milieudienst-IJmond. 

Inzage

De visie met de daarop betrekking 
hebbende stukken ligt van 4 juli tot 
12 september 2013 ter inzage in bij 
de gemeentehuizen van Velsen, Be-
verwijk, Heemskerk en Uitgeest en 
bij Milieudienst IJmond. Daarnaast 
is de visie in te zien op: www.milieu-
dienst-ijmond.nl/mobiliteitsvisie. 

Zienswijzen
Van 4 juli tot 12 september 2013 kan 
eenieder schriftelijk, via het digi-
tale reactieformulier of mondeling 
zienswijzen naar voren brengen bij 

Milieudienst IJmond. Het digita-
le formulier staat op: www.milieu-
dienst-ijmond.nl/mobiliteitsvisie. 

Bezoek- en postadres Milieudienst 
IJmond: Stationsplein 48b, Bever-
wijk. Postadres: Postbus 325, 1940 
AH te Beverwijk. Telefoon: 0251-
263863. Fax: 0251-263888. info@
milieudienst-ijmond.nl. 

Ga voor meer informatie over het 
Programma IJmond Bereikbaar 
naar www.ijmondbereikbaar.nl.

Plan Noodsituaties Infectiebestrijding Havens
Het is gewenst dat de gemeente 
met een zeehaven een plan heeft 
voor situaties waarbij aan boord 
van schepen een Infectieziekte 
uitbreekt of is uitgebroken. 

Bij de infectieziektebestrijding aan 
boord van schepen zijn verschillen-
de partijen betrokken. Om de uit-
braak van een infectieziekte zo goed 
mogelijk te kunnen bestrijden is ge-

coördineerde hulpverlening noodza-
kelijk. Het Plan Noodsituaties Infec-
tieziektebestrijding voorziet hierin.
De burgemeester heeft het Plan 
Noodsituaties Infectiebestrijding 

Havens (2013) vastgesteld. Het plan 
treedt onmiddellijk in werking. 

Het plan is te vinden op www.velsen.
nl.

Verstrekkingen uit gemeentelijke basisadministratie
In de gemeentelijke basisad-
ministratie persoonsgegevens 
(GBA),(de officiële benaming 
voor de Nederlandse bevolkings-
administratie) zijn persoonsge-
gevens opgenomen van iedereen 
die binnen de gemeente woon-
achtig is.

Het gaat hierbij niet alleen om uw 
adresgegevens, maar bijvoorbeeld 
ook om gegevens over een eventu-
eel huwelijk of geregistreerd part-
nerschap, uw nationaliteit, ouders 
en kinderen. Deze gegevens worden 
veelal automatisch verstrekt aan ve-
le overheidsinstellingen en enkele 
bijzondere maatschappelijke instel-
lingen, zoals pensioenfondsen, voor 
zover dat noodzakelijk is voor hun 
wettelijke taken. Deze instellingen, 
die automatisch alle relevante wijzi-
gingen in uw persoonsgegevens krij-

gen aangeleverd, baseren hun beslis-
singen vaak direct op de uit de basis-
administratie verkregen informatie. 
Welke informatie aan deze instan-
ties wordt verstrekt, wordt bepaald 
door het ministerie van Binnenland-
se Zaken en Koninkrijksrelaties.

De hiervoor bedoelde gegevensver-
strekking voor publiekrechtelijke 
doeleinden kunt u niet voorkomen, 
omdat deze verplicht is voorgeschre-
ven. In enkele gevallen kunnen ech-
ter ook anderen vragen om de over u 
beschikbare gegevens in de basisad-
ministratie aan hen te verstrekken. 
Voor deze verstrekkingen kunt u ge-
heimhouding van uw gegevens ver-
zoeken.

Het gaat dan om verstrekkingen aan 
zogenoemde verplichte derden (zo-
als een curator of advocaat die een 

dagvaarding aan uw adres wil uit-
brengen), de stichting interkerkelij-
ke ledenadministratie (die voor in 
beginsel alle kerkgenootschappen 
in Nederland zorg draagt voor de bij-
houding van de ledenadministratie 
van die kerken) en aan zogenoemde 
vrije derden (niet commerciële in-
stellingen, zoals sport- en muziek-
verenigingen of particulieren).

Bij de gemeente kunt u schriftelijk 
verzoeken om aan de voornoemde 
instellingen geen gegevens over u uit 
de basisadministratie te verstrek-
ken. Nadat de gemeente uw verzoek 
heeft verwerkt ontvangt u daarvan 
een bevestiging.

Wilt u overigens weten aan wie in 
het afgelopen jaar over u gegevens 
zijn verstrekt uit de basisadmini-
stratie, dan kunt u daarvan (schrif-

telijk met een kopie van uw legiti-
matie) een overzicht opvragen bij 
de gemeente. Binnen enkele weken 
krijgt u dat overzicht dan (kosteloos) 
thuisgestuurd.

Wilt u weten hoe u geregistreerd 
bent in de GBA, dan kunt u (schrif-
telijk met een kopie van uw legitima-
tie) of persoonlijk aan de balie een 
afschrift van uw persoonslijst opvra-
gen. De kosten hiervoor zijn € 6,25.

Het is van groot belang dat de over 
u in de basisadministratie opgeno-
men gegevens juist en actueel zijn. 
Twijfelt u daaraan, neem dan con-
tact op met de afdeling Publieksza-
ken, werkeenheid Burgerzaken van 
de gemeente voor een afspraak: tel: 
0255-567200 bereikbaar van 09:00 
tot 16:00 of via www.velsen.nl, het 
digitaal loket.



Infopagina

Stafafdeling Communicatie | 14 0255 | info@velsen.nl | www.velsen.nl 15 augustus 2013

Bekendmaking
Burgemeester en wethouders van 
Velsen

Gelet op

− artikel 108 van de Gemeentewet
− artikel 6 van de Wet basisregistra-

ties adressen en gebouwen
− artikel 2 van de Verordening 

Naamgeving en nummering adres-
sen Velsen

geven kennis:

van intrekking van het nummer 
321 9000 aan de Rijksweg in Vel-
serbroek, van het nummer 8 aan de 
Grote Beerstraat in IJmuiden, van 
het nummer 295 aan de Floraronde 
in Velserbroek, van het nummer 12 
aan de Bleyenhoevelaan in Velsen-

Noord,van het nummer 6 8000 aan 
de Heerenduinweg in IJmuiden en 
van de nummers 31 8000 en 33 8000 
aan de 2e Rijksbinnenhaven in Vel-
sen-Noord omdat de bijbehorende 
verblijfsobjecten niet meer bestaan.

15 augustus 20136

IJmuiden - Op vrijdag 13 sep-
tember start Klaverjasvereniging 
Onderling Genoegen weer met de 
onderlinge competitie voor kop-
pels. De competitie loopt over 18 
rondes die eens in de twee weken 
plaatsvinden. De entree bedraagt 
2,50 per persoon per avond. Er 
is weer ruimte voor nieuwe kop-
pels. Ook kan men zich individu-
eel opgeven, zodat koppels kun-
nen worden gevormd. Ook per 
avond zijn er diverse leuke prij-
zen te winnen. De ruimte, waarin 
wordt gekaart bevindt zich onder 
de Pieterskerk in de Zuiderkruis-
straat. Het klaverjassen begint 
om 20.00 uur, de zaal is open om 
19.30 uur. U kunt zich opgeven bij 
Dirk de Greef via telefoonnummer 
0255-533030 of 06-20735171.

Klaverjassen

Regio - Bridgeclub De Gieteling 
start het nieuwe seizoen op 17 
september weer in Paviljoen Wes-
terhout aan het Westerhoutplein 
3 in Beverwijk. Elke dinsdag-
avond, tot en met 29 april 2014, 
wordt er gebridged van 19.30 tot 
22.45 uur. Er worden 24 spellen 
per avond gespeeld. Er worden 
zes competitie-ronden gespeeld 
met promotie- en degradatie mo-
gelijkheden. Aanmelden kan bij 
de wedstrijdleider H. de Bruijn, 
Haagdoornhof 18, 1943MT in Be-
verwijk, telefoon: 0649798491 of 
h-debruijn@hetnet.nl.

Bridgeclub
De Gieteling

Fietser valt over 
vluchtheuvel

IJmuiden - Een fietser heeft 
zondagavond een hoofdwond 
opgelopen bij een valpartij op 
de hoek van de Halkade en de 
Dokweg. Komende van de Hal-
kade reed de man op de rijbaan 
in plaats van het fietspad. Bij een 
correctie raakte hij een vlucht-
heuvel en kwam ten val.
Een medewerker van een nabij 

gelegen snackbar heeft de man 
geholpen tot de politie en ambu-
lance ter plaatse waren. De man 
heeft een hoofdwond opgelopen 
en even was er discussie of hij 
naar het ziekenhuis moest. Toen 
zijn van huis gebelde vrouw arri-
veerde kon hij samen met haar 
lopend naar huis vertrekken. (fo-
to: Ko van Leeuwen)

IJmond Werkt! voldoet 
aan eisen ISO en OHSAS
Regio - Eind mei heeft de pe-
riodieke audit ISO 9001:2008 
én OHSAS 18001:2008 plaats-
gevonden voor IJmond Werkt!. 
Beide certificaten werden on-
langs door Det Norske Veritas 
(DNV) toegekend aan IJmond 
Werkt!. OHSAS 18001 is een in-
ternationale norm die eisen stelt 
aan het arbo managementsy-
steem van een organisatie. Met 
het behalen van het certificaat 
toont IJmond Werkt! aan dat 
wordt voldaan aan wet- en re-
gelgeving alsmede aan contrac-
tuele verplichtingen, dat risico’s 
geïnventariseerd en geëvalu-
eerd worden en dat medewer-
kers worden aangezet tot veilig 
handelen en leren van ervarin-
gen, verdergaand dan de Arbo-
wet verlangt. ISO 9001:2008 is 
een norm die eisen stelt aan het 

kwaliteitsmanagementsysteem 
van een organisatie. De voort-
gang van geplande activiteiten 
en doelstellingen wordt gemo-
nitord door het management 
teneinde continue verbetering 
te bewerkstelligen. De mede-
werkers worden hierin volop 
betrokken middels werkoverleg, 
tevredenheidsonderzoek, werk-
plek opleiden etc.
IJmond Werkt! is trots op het 
behoud van de certificaten, te 
meer omdat het de eerste au-
dit was nadat de Meergroep sa-
men met de IJmond gemeenten 
IJmond Werkt! is gaan vormen. 
IJmond Werkt! is met het be-
houd van deze certificaten op-
timaal voorbereid op de ontwik-
kelingen die de sociale zeker-
heid de komende tijd te wach-
ten staat. 

Raadslid Dreijer 
bevraagt college Velsen
Velsen - Het Hoogwaardig 
Openbaar Vervoer (HOV) waar-
voor busbanen door Velsen wor-
den aangelegd kost meer en 
heeft veel minder resultaat dan 
vooraf gedacht. De financië-
le basis voor de aanleg van het 
HOV is al sinds 2005 niet meer 
aangepast. Het onafhankelijke 
raadslid Beryl Dreijer heeft het 
college van B en W om ophelde-
ring gevraagd in deze zaak.
Het HOV zou aanvankelijk 30 
procent meer reizigers en 5 mi-
nuten tijdwinst op het traject 
IJmuiden aan Zee-Haarlem op-
leveren. Inmiddels gaat het om 
15 procent meer reizigers en 2 
minuten tijdwinst. De kosten zijn 
in de loop der jaren opgelopen 
van 48 tot 70,5 miljoen euro.
Dreijer betrekt ook de econo-
mische crisis,teruglopende rei-
zigersaantallen en een inventa-
risatie van de TU Delft in haar 
vraagstelling. Daaruit zou blijken 
dat de Nederlandse overheid 
sinds 1980 een bedrag van 100 
miljard euro heeft verspeeld aan 
infrastructurele projecten. Dre-
ijer vreest voor een onrendabe-
le busbaan.
,,De gemeenteraad heeft op 11 
september 2008 besloten tot 
aanleg van het HOV. Ik wil van B 

en W weten of de stand van za-
ken op dit moment kan of zelfs 
móet leiden tot een heroverwe-
ging van dat besluit’’, aldus Dre-
ijer. ,,Ik concludeer dat er nu ge-
werkt wordt op basis van cijfers 
uit 2005 en eerdere jaren. Het 
verwachte aantal reizigers daalt, 
de tijdwinst is nog maar 2 mi-
nuten. Wanneer daar de huidi-
ge economische crisis bij wordt 
opgeteld, noopt het uitgeven van 
70,5 miljoen belastinggeld des 
te meer tot een zeer zorgvuldi-
ge keuze op basis van een zeer 
zorgvuldige afweging.’’
Dreijer vraagt het college ook 
om opheldering over het be-
richt dat Velsen meer kwijt zou 
zijn aan het HOV dan is begroot. 
Als voorbeelden noemt zij onder 
meer de eventuele extra kosten 
van schadeclaims en de kosten 
voor herinrichting van de Lange 
Nieuwstraat.
De verenigde tegenstanders van 
het HOV – burgers uit Santpoort, 
Driehuis en IJmuiden – willen 
een referendum organiseren 
over de wenselijkheid van de du-
re HOV-verbinding door Velsen.
Dreijer vraag aan B en W of zij 
niet liever zelf de gemeenteraad 
willen voorstellen zo’n referen-
dum te houden.

Loop ook mee met de 
Rabobank Pierloop

IJmuiden - Op zaterdag 7 sep-
tember 2013 vindt voor de 23e 
keer de Rabobank Pierloop Velsen 
plaats, een Atletiekunie wedstrijd-
loop over 15 km. Naast dit wed-
strijdonderdeel kan ook recreatief 
over 8,2 en 15 km gelopen worden.
Het loopfestijn wordt georgani-
seerd door de Stichting Rabobank 
Pierloop Velsen en de gemeente 
Velsen, in samenwerking met At-
letiek Vereniging Suomi.
De Rabobank Pierloop Velsen is al 
jaren lang het grootste sporteve-
nement binnen de gemeente Vel-
sen en daarom is Rabobank Vel-
sen en Omstreken trots hoofd-
sponsor te zijn.
De Rabobank Pierloop Velsen 

geeft bedrijven de mogelijkheid 
om aan een Businessloop mee te 
doen. Per deelnemend team kun-
nen maximaal tien deelnemers 
meelopen, waarvan de eerste vijf 
binnenkomende lopers meetel-
len voor de teamrangschikking. 
Na afloop is er een ontvangst van 
de Businessteams in het Tata Steel 
Stadion, waar ook de prijsuitrei-
king zal plaatsvinden. Aanmelden 
kan bij Jacqueline Schreuder van 
Rabobank Velsen en Omstreken. 
U kunt uw bedrijf aanmelden per 
mail via bedrijven@velsen.rabo-
bank.nl, t.a.v. Jacqueline Schreu-
der inzake Pierloop, of telefonisch 
via 023-5133600. Zie ook http://
www.pierloop.nl/

IJmuiden - De politie hield af-
gelopen zaterdagochtend een 
39-jarige man uit IJmuiden aan 
wegens wapenbezit. Een getuige 
meldde dat een onbekende man 
een kogel bij zich had en een be-
dreiging uitte. Agenten namen 
poolshoogte en herkenden de 
verdachte. De man had een mes 
bij zich en een aantal patronen. 
De Ijmuidenaar is aangehouden 
aan het Pleiadenplantsoen in 
IJmuiden en meegenomen naar 
het politiebureau voor verhoor.

Man met 
steekwapen 

aangehouden
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Naamgeving en nummering adres-
sen Velsen

geven kennis:

van intrekking van het nummer 
321 9000 aan de Rijksweg in Vel-
serbroek, van het nummer 8 aan de 
Grote Beerstraat in IJmuiden, van 
het nummer 295 aan de Floraronde 
in Velserbroek, van het nummer 12 
aan de Bleyenhoevelaan in Velsen-

Noord,van het nummer 6 8000 aan 
de Heerenduinweg in IJmuiden en 
van de nummers 31 8000 en 33 8000 
aan de 2e Rijksbinnenhaven in Vel-
sen-Noord omdat de bijbehorende 
verblijfsobjecten niet meer bestaan.
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IJmuiden - Op vrijdag 13 sep-
tember start Klaverjasvereniging 
Onderling Genoegen weer met de 
onderlinge competitie voor kop-
pels. De competitie loopt over 18 
rondes die eens in de twee weken 
plaatsvinden. De entree bedraagt 
2,50 per persoon per avond. Er 
is weer ruimte voor nieuwe kop-
pels. Ook kan men zich individu-
eel opgeven, zodat koppels kun-
nen worden gevormd. Ook per 
avond zijn er diverse leuke prij-
zen te winnen. De ruimte, waarin 
wordt gekaart bevindt zich onder 
de Pieterskerk in de Zuiderkruis-
straat. Het klaverjassen begint 
om 20.00 uur, de zaal is open om 
19.30 uur. U kunt zich opgeven bij 
Dirk de Greef via telefoonnummer 
0255-533030 of 06-20735171.

Klaverjassen

Regio - Bridgeclub De Gieteling 
start het nieuwe seizoen op 17 
september weer in Paviljoen Wes-
terhout aan het Westerhoutplein 
3 in Beverwijk. Elke dinsdag-
avond, tot en met 29 april 2014, 
wordt er gebridged van 19.30 tot 
22.45 uur. Er worden 24 spellen 
per avond gespeeld. Er worden 
zes competitie-ronden gespeeld 
met promotie- en degradatie mo-
gelijkheden. Aanmelden kan bij 
de wedstrijdleider H. de Bruijn, 
Haagdoornhof 18, 1943MT in Be-
verwijk, telefoon: 0649798491 of 
h-debruijn@hetnet.nl.

Bridgeclub
De Gieteling

Fietser valt over 
vluchtheuvel
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zondagavond een hoofdwond 
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Dokweg. Komende van de Hal-
kade reed de man op de rijbaan 
in plaats van het fietspad. Bij een 
correctie raakte hij een vlucht-
heuvel en kwam ten val.
Een medewerker van een nabij 

gelegen snackbar heeft de man 
geholpen tot de politie en ambu-
lance ter plaatse waren. De man 
heeft een hoofdwond opgelopen 
en even was er discussie of hij 
naar het ziekenhuis moest. Toen 
zijn van huis gebelde vrouw arri-
veerde kon hij samen met haar 
lopend naar huis vertrekken. (fo-
to: Ko van Leeuwen)
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