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Zaterdag Havenfestival
IJmuiden - Tien jaar geleden 
vond de eerste editie van het 
Havenfestival IJmuiden plaats. 
Met jaarlijks ruim 40.000 be-
zoekers is dit festival uitge-
groeid tot het grootste gra-
tis nautische evenement uit 
de regio. Op zaterdag 31 au-
gustus kan jong en oud op de 
Trawlerkade genieten van mu-
ziek, straattheater, nautische 
demonstraties, kinderspelen. 

Nieuw nautisch element is de 
spectaculaire sloepenrace die 
aan het eind van de festivalmid-
dag in de haven zal plaatsvin-
den. Thema dit jaar is het ‘IJmond 
maakt’. Tijdens het festival zult u 
ontdekken dat dit zowel op be-
drijfsmatig, cultureel als onder-
wijs gebeurt. Blijf na afloop van 
de feestelijke afsluiting nog even 
op de kade staan en richt uw blik 
naar de overkant van het water. 
De grootste drijvende kraan van 
Europa heeft nog een sensatio-
nele verrassing voor u!
Hoewel de naam anders doet 
vermoeden is het Havenfestival 
IJmuiden niet alleen een plaat-
selijke aangelegenheid.  Door de 
gemoedelijke sfeer op het festi-

val terrein waar jong en oud zich 
prettig voelt, de bijzondere nau-
tische activiteiten én het gevari-
eerde culturele aanbod is het fes-
tival in tien jaar uitgegroeid tot 
een evenement dat van ver bui-
ten de regio bezoekers trekt. 
Hoewel het festival goed bereik-
baar is en er in de omgeving ge-
parkeerd kan worden treft het 
festival naar een milieuvriende-
lijkere methode om bezoekers 
van boven het Noordzeekanaal 

naar de Trawlerkade te laten rei-
zen. Gestreefd wordt om nog dit 
jaar een waterverbinding met Be-
verwijk te maken. Meer informa-
tie over deze waterverbinding en 
de bereikbaarheid van het festival 
zijn te vinden op www.havenfesti-
valijmuiden.nl.
In de afgelopen negen jaar bouw-
de het Havenfestival een gro-
te reputatie op. Tijdens het festi-
val wordt de IJmuidense Vissers-
haven en de bijbehorende Traw-

lerkade omgetoverd tot één groot 
festivalterrein. Op de verschillen-
de grote en kleine podia hebben 
in de afgelopen jaren honderden 
lokale, nationale en zelfs interna-
tionale theatermakers en musici 
hun kunsten vertoond. Het festi-
val heeft elk jaar een thema. Dit 
jaar is dat ‘IJmond maakt’. De or-
ganisatie wil veel bedrijven, or-
ganisaties en verenigingen die 
de IJmond ‘maken’ tot wat zij is, 
via het festival in de schijnwer-
pers zetten. Extra in het zonnetje 
staat dit jaar De Velser Gemeen-
schap (de koepel waar veel Vel-
sense amateurverenigingen zich 
onder hebben verzameld) zij vie-
ren net als het Havenfestival dit 
jaar een bijzonder jubileum. Op 
haar zestigste verjaardag presen-
teert de vereniging  zich op za-
terdag onder de noemer ‘Dag van 
de lokale cultuurmaker’. Ook zul-
len enkele amateurs te zien zijn 
in de bijzondere Kromhout Opera 
die Frank Anepool van het Kun-
stencentrum Velsen speciaal voor 
het festival instudeerde. (archief-
foto: Ko van Leeuwen)
 
Elders in deze editie: Program-
ma Havenfestival 2013

Doekfilter bijna gereed
IJmuiden - De doekfilterin-
stallatie bij de Sinterfabriek 
van Tata Steel nadert zijn vol-
tooiing.

Bij de doekfilterinstallatie voor 
de rookgasreiniging zijn inmid-
dels de steigers verwijderd. Het 
uiterlijk van de forse, markan-
te milieu-installatie (afmeting 
van een flatgebouw) ligt daar-
mee vast. De komende maanden 
wordt met name binnenin de in-
stallatie nog veel werk verzet. 
Voor het einde van het jaar zal 
de doekfilterinstallatie volledig 
in bedrijf zijn. In totaal 45.000 m² 
aan doekfilters (oppervlakte van 
zo’n negen voetbalvelden) zor-
gen er dan voor dat er forse mi-
lieuwinst wordt geboekt. “Ik ben 
er trots op dat het project goed 
op schema ligt en we als staal-
bedrijf kunnen laten zien dat we 
ons inspannen om de impact 
van de bedrijfsprocessen op on-
ze omgeving te minimaliseren”, 
aldus Hans van den Berg, direc-
teur Manufacturing Iron & Steel 
bij Tata Steel in IJmuiden. Aan 

de doekfilterinstallatie wordt al 
sinds 2010 gebouwd.
Tata Steel is de op één na groot-
ste staalproducent van Europa. 
Haar staalfabrieken in onder an-
dere Nederland en het Verenigd 
Koninkrijk leveren wereldwijd 
hoogwaardig staal aan diverse 
markten, waaronder de bouw-
sector, automobielindustrie, ver-
pakkingssector, producenten 

van hijs-, mijnbouw- en grond-
verzetmachines, de energie-
sector en de lucht- en ruimte-
vaartindustrie. Tata Steel is een 
van de grootste staalproducen-
ten ter wereld. Het bedrijf heeft 
wereldwijd in totaal 80.000 me-
dewerkers en een jaarlijkse pro-
ductiecapaciteit van meer dan 
28 miljoen ton staal. (foto: Tata 
Steel)
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Geslaagde Xperience 
bij Popfactory Velsen

Velsen - Zaterdag vond in het 
Kunstencentrum Velsen en in 
de Popbunker de eerste editie 
plaats van de ‘Popfactory Velsen 
Xperience’. Terugkijkend op een 
succesvolle dag, waarop zo’n 25 
deelnemers de ultieme Popfac-
tory-ervaring meemaakten, ver-
telt initiatiefnemer Koen van der 
Wel dat deze dag een jaarlijks te-
rugkerende traditie gaat worden. 
,,Van al die gitaristen, toetsenis-
ten, zangers en drummers die 
zich voor vandaag hadden aan-
gemeld, hebben wij wel vijf com-
plete bands kunnen vormen met 
gemiddelde leeftijden van 12, 14, 
16, 20 en 35 jaar. Nadat de deel-
nemers eerst ‘s morgens per in-
strument aan de slag gingen met 
een van onze coaches, werkten 
ze daarna als band toe naar het 
optreden aan het eind van de 
middag op het splinternieuwe 
podium van onze drumstudio. 
Wat die bandjes hebben kun-
nen bereiken in één dag is echt 
geweldig. Iedereen heeft ande-
re muzikanten ontmoet, vrien-
den gemaakt en er zijn weer een 
aantal bandjes ontstaan die met 

ons aan de slag gaan in de Pop-
factory. Dit was zo leuk, dit gaan 
we ieder jaar doen!’’
Met het succes van de ‘Xperien-
ce’ als prettige wind in de zei-
len kijkt de Popfactory Velsen uit 
naar de start van het nieuwe sei-
zoen waarin zij met steeds meer 
talenten bandjes vormen en toe-
werken naar echte optredens. 
Zoals bijvoorbeeld met zange-
res Mindel Smid (12) die mee-
deed aan de Xperience en door 
zangcoach Suus de Groot her-
kent werd als een groot talent. 
“Voor het eerst op het podium 
staan was heel spannend en ik 
was super zenuwachtig. Geluk-
kig waren de begeleiders heel 
lief en leuk. Nu heb ik echt zin 
om in een band te gaan spelen!” 
Goed nieuws voor iedereen die 
nieuwsgierig is geworden naar 
de Popfactory Velsen: op het na-
derende Havenfestival op zater-
dag 31 augustus a.s. vanaf 15.45 
uur laten diverse bands van de 
Popfactory horen waaraan zij het 
vorig seizoen gewerkt hebben. 
Zie ook www.popfactoryvelsen.
nl.

Feestelijke opening 
rijbak voor paarden

Velsen - Zaterdag 17 augustus werd bij stal Veehouderij Rutte de 
nieuwe rijbak feestelijk geopend. Tien stalteams hadden zich aange-
meld voor het beachvolleytoernooi om de begeerde Ruttecup. Het weer 
zat mee en ondertussen was er een barbecue. De Badjassen hebben 
het toernooi gewonnen op punten. Voor de leukste kleding werden de 
Ballerina’s beloond. Tot slot werd de rijbak ingewijd met champagne.

Basisscholen betrokken 
bij tiende Havenfestival
IJmuiden - Het thema voor 
het tiende Havenfestival dat 
komende zaterdag plaats-
vindt is ‘IJmond Maakt’. Dit 
thema heeft alles met tech-
niek te maken op grond 
waarvan het regionale be-
drijfsleven en het onderwijs 
de handen ineen hebben ge-
slagen om kinderen te inte-
resseren voor technisch on-
derwijs. 

Een belangrijk argument hierbij 
is het steeds grotere belang van 
techniekonderwijs. Zeker in de 
regio IJmond is er de komende 
jaren veel werk te vinden binnen 
de technieksector en veel bedrij-
ven kampen nu al met een nij-
pend tekort aan personeel, tech-
niekstudenten en leerlingen.
Reeds in 2008 schonk Tata Steel 
bijvoorbeeld een ‘techniekto-
ren’ aan alle basisscholen in de 
IJmond met als doel het pro-
moten en stimuleren van tech-
niekonderwijs binnen het pri-
mair onderwijs. Mede in dit ka-
der wil het Havenfestival graag 
laten zien wat de basisscho-
len aan techniek doen. Hiertoe 
wordt middels een gezamenlijk 
project geprobeerd inzichtelijk 
te maken hoever de scholen mo-
menteel zijn met techniekonder-
wijs. Onder meer op de Triangel, 
het Tweespan, de Westbroek, de 
Zeester, de Jan Campertschool, 

de Vlinder en de Boekanier werd 
daartoe afgelopen maandag en 
dinsdag een gezamenlijke tech-
niekproject uitgevoerd.
De kinderen van de Boekanier 
troffen het maandag wel bijzon-
der met bezoeken van enkele 
kranten alsmede een opname-
team  van Seaport TV.  Juf Yvon-
ne Vellinga liet zich door al de-
ze aandacht beslist niet uit het 
veld slaan. ,,Doen jullie gewoon 
je ding, dan ga ik de kinderen op 
weg helpen’’, stelt Yvonne voor. 
En binnen de kortste keren heeft 
zij de jongens en meisjes, on-
danks alle extra aandacht,  aan 
het werk met Knex, Kapla, Spek-
tro electra en Mecano. 
,,Hoewel techniek bij ons nog 
geen officieel vak is besteden wij 
er al jaren veel  aandacht aan tij-
dens de les handenarbeid. Bui-
ten de techniektorens gebruiken 
we hiervoor ook de techniek-
kasten van Heutink waarin al-
le materialen aanwezig zijn voor 
41 kant-en-klare lessen’’, vertelt 
Yvonne, terwijl zij ondertussen 
de kinderen met raad en daad 
terzijde staat.
De opnames die door Seaport 
TV zijn gemaakt zullen de ko-
mende tijd op het Seaport-ka-
naal te zien zijn, maar ook tij-
dens het Havenfestival zullen de 
opnames op een groot scherm 
worden vertoond. (Joop Waijen-
berg)

KWF Kankerbestrijding 
zoekt collectanten

Velsen - Dit jaar is de collecte-
week van KWFKankerbestrijding 
van 2 to en met 7 september. Al-
leen al in de gemeente Velsen 
gaan zo’n 250 collectanten op 
pad om giften op te halen om de 
doelstellingen van KWFKanker-
bestrijding te kunnen verwezen-
lijken. Deze doelstellingen zijn: 
minder kanker, meer kans op-
genezing en een betere kwaliteit 
van leven voor kankerpatiënten 
en hun naasten. 
Want kanker raakt ons allemaal: 

1 op 3 Nederlanders krijgt kan-
ker tijdens zijn of haar leven. Dat 
is onacceptabel. Hulp is daarom 
bijzonder welkom! Met uw gift 
doet u iets tegen kanker.
Maar misschien wilt u wel meer 
doen: helpt u mee als collectant? 
De afdeling Velsen van KWFKan-
kerbestrijding zou heel blij zijn 
met enkele nieuwe vrijwilligers 
voor de collecte in IJmuiden (bij 
DFDS Seaways) en Velserbroek. 
Aanmelden kan via kwfvelsen@
gmail.com.
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Donderdag 
29 augustus

Open dag bij Iber Lengua, 
Zaanenstraat 18 in Haarlem. 
Voor informatie: 023-5389849.

Vrijdag 
30 augustus

Zee- en Havenmuseum is 
geopend van 13.00 tot 17.00 
uur. Twee speurtochten. Tot 1 
november een speciale ten-
toonstelling: ‘Van Pantserfort 
tot Forteiland, 125 jaar Fortei-
land IJmuiden’.

Zaterdag 
31 augustus

Havenfestival IJmuiden. Zie 
elders in deze krant het pro-
gramma. Zie ook www.haven-
festivalijmuiden.nl
Zee- en Havenmuseum is 
geopend van 13.00 tot 17.00 
uur. Twee speurtochten. Tot 1 
november een speciale ten-
toonstelling: ‘Van Pantserfort 
tot Forteiland, 125 jaar Fortei-
land IJmuiden’.
VZV familietoernooi van-
af 15.00 uur in zwembad De 
Heerenduinen. 

Zondag
1 september

Open rijdag bij Model-
bouwvereniging Het Y van 
10.00 tot 16.00 uur. Zie ook 
www.mbv-hety.nl.
Kunst in Spaarndam in Ca-
fé Fort Zuid, Boezemkade 11 
Spaarndam. Van 11.00 tot 
18.00 uur.
Saxofoonkwartet Nova 
Zembla tijdens het koffiecon-
cert in de Ruïne van Bredero-
de in Santpoort-Noord. Van 
11.30 tot 13.00 uur.
Zee- en Havenmuseum is 
geopend van 13.00 tot 17.00 
uur. Twee speurtochten. Tot 1 
november een speciale ten-
toonstelling: ‘Van Pantserfort 
tot Forteiland, 125 jaar Fortei-

land IJmuiden’.
Zomerconcert met het Jid-
disch Ensemble: Sjalsjelles. 
Kerkje Stompe Toren, Kerk-
weg 26 Spaarnwoude.
Opening expositie Kunste-
naars Collectief Velsen in 
pARTerre in Raadhuis voor de 
Kuinst, Torenstraat 7 in Vel-
sen-Zuid. Aanvang 16.00 uur. 
Tentoonstelling is te zien tot 
en met 29 september.

Maandag 
2 september

Collecteweek KWF Kan-
kerbestrijding tot en met 7 
september.
Ruilbeurs voor legpuzzels in 
wijksteunpunt Zeewijk, Zee-
wijkplein in IJmuiden. Van 
10.00 tot 11.00 uur.
Postzegel ruilbeurs bij Post-
zegel Vereniging IJmuiden in 
één van de zalen van de Adel-
bertuskerk, Sparrenstraat 46 
IJmuiden. Vanaf 19.45 uur.

Dinsdag
3 september

Kledingbeurs in Het Kruis-
punt in Velserbroek. Van 10.00 
tot 12.00 uur.
Klantenavond bij Jacky Hart. 
Kaarten zijn te reserveren 
via jackyhart@quicknet.nl of 
0255-517494

Woensdag
4 september

Zee- en Havenmuseum is 
geopend van 13.00 tot 17.00 
uur. Twee speurtochten. Tot 1 
november een speciale ten-
toonstelling: ‘Van Pantserfort 
tot Forteiland, 125 jaar Fortei-
land IJmuiden’.
Vergadering Wijkplatform 
Velsen-Noord in het wijkcen-
trum De Mel-Watervliet, Doel-
manstraat 34. Aanvang 20.00 
uur.
Klaverjassen in Café Kam-
perduin, Bik en Arnoldkade 
12 IJmuiden. Aanvang 20.00 
uur.

Vakantieweek OIG-
IHD op De Guldenberg

Velsen - Het hotel Guldenberg 
in de bosrijke omgeving van 
het Brabantse Helvoirt was de 
schitterende accommodatie 
voor de 58 gasten van Stich-
ting OIG-IHD tijdens de jaar-
lijkse vakantieweek. Helaas 
moesten er vele gasten wor-
den teleurgesteld omdat de 
inschrijving veel groter bleek 
dan kon worden toegelaten.

De gasten, zoals deze bij OIG-
IHD worden genoemd, zijn over 
het algemeen nog goed ter been 
maar soms afhankelijk van een 
rollator of een rolstoel. Een derde 
van de groep is afkomstig uit de 
verschillende tehuizen van Vel-
sen en de overige gasten wonen 
nog zelfstandig in de gemeen-
te Velsen. Een ploeg van 22 me-
dewerkers stond letterlijk dag en 
nacht paraat om het de gasten 
volledig naar de zin te maken. En 
afgaand op de geluiden van de 
gasten is dat prima gelukt.
Het programma was vol afwisse-
ling en met twee  luxe bussen en 
zes busjes van OIG-IHD werd het 

vervoer geregeld. Op zondag was 
er een mogelijkheid om naar een 
kerkdienst te gaan.’s Middags  
een optreden verzorgd door het 
koor de Krakende Noten. Dat 
bleek een groot succes.
Op maandag een bezoek aan 
een struisvogelfarm met als af-
sluiting een avond kienen, waar-
bij vele gasten een prijs konden 
afhalen.
De volgende dag bezochten de 
heren het industrieel erfgoed, 
uitgestald in het museum Sie-
mei, en de dames konden zich 
inschrijven voor allerlei behande-
lingen, waar gretig gebruik van 
werd gemaakt. ’s Avonds werd 
op het grote terras een muziek-
quiz gehouden die gewonnen 
werd door Mw. de Brouwer.
Woensdag was de dag van de 
boottocht op de Maas aan boord 
van de cruiseboot “de Sluizer”. 
Mede door de temperatuur kon 
men op het bovendek genieten 
van de omgeving.
‘s Avonds werd een modeshow 
gepresenteerd door de lady-
speaker Gitta Weber. De model-

len, met een wat mannelijke uit-
straling, toonden de kledingstuk-
ken uit de collectie van de verko-
opruimte van OIG-IHD. De toe-
schouwers raakten bijna in exta-
se van het lachen.
Er was ook ruimte voor ontspan-
ning en natuurlijk iedere dag 
heerlijk rustig koffiedrinken en 
bijpraten. De bonte avond werd 
opgeluisterd door een muzikaal 
duo en enkele fraaie acts. De ce-
remoniemeester Bertus Span-
jaard was zoals altijd de verbin-
dende schakel
Tijdens het afscheidsdiner keek 
iedereen terug op een geweldi-
ge week die vooral tot stand kon 
komen door de vele stille krach-
ten op de achtergrond en dank-
zij de organisatie van de evene-
mentencommissie van OIG-IHD 
bestaande uit Ria Graafsma en 
Etjo Dik.
Binnenkort volgt de reünie met 
een fotoboek en een film, waar-
door de week opnieuw in het kort 
beleefd kan worden. De voorbe-
reiding voor de vakantieweek 
2014 is alweer gestart.

Veel oude bekenden
Velsen-Zuid - Het was een 
gezellige dag in het Tata Steel 
stadion waar hoogtijdagen 
opnieuw werden beleefd en 
veel anekdotes werden op-
gehaald onder het genot 
van een hapje en een drank-
je. Vanaf 15.00 uur was het 
hoofdveld van het Tata Steel 
stadion het domein van ou-
de voetballers die opnieuw de 
schoenen aantrokken.
 
Elftallen van Stormvogels, VSV 
en Telstar namen het in een drie-
luik tegen elkaar op. Bij Telstar 
vele oude bekenden zoals Brian 
Tevreden, maar ook spelers als 
Henny Meyer. Telstar was een te-
rechte winnaar van het drieluik.
Nadat een ieder nog even kon 
genieten van een hapje en een 
drankje werd namens de jubile-
umcommissie onder leiding van 

Frans van Essen de selectie van 
de halve eeuw bekend gemaakt. 
Eerder werd al bekend dat Si-
mon Kistemaker tot trainer van 
de halve eeuw gekroond werd, 

maar er was nog veel onduide-
lijkheid over de gehele selectie. 
Onder grote belangstelling wer-
den alle winnaars naar voren ge-
haald. 

Repetitie Eigenwijs
IJmuiden - Dinsdag 3 septem-
ber vindt in de Brulboei de eer-
ste (open) repetitie van Eigenwijs 
Musicalkids plaats voor de mu-
sical ‘Ja Zuster Nee Zuster’. Voor 
deze productie kan de groep nog 
plaats bieden aan leden van 15 
jaar of ouder. Geïnteresseerden 
uit deze leeftijdsgroep zijn van 
19.00 tot 20.30 uur van harte wel-
kom om mee te doen. Een aan-

tal deelnemers zal worden ge-
vraagd om aansluitend een korte 
auditie te doen. Via bestuur@ei-
genwijsmusicalkids.nl of voorzit-
ter Patrick Bellaart, telefoon 06-
55371866, kunnen potentiële le-
den zich aanmelden. Eigenwijs 
repeteert elke dinsdagavond. ‘Ja 
Zuster Nee Zuster’ wordt op 11 
en 12 april 2014 opgevoerd in de 
Stadsschouwburg Velsen.
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Velsen-Noord – Vanaf maan-
dag 2 september zijn in wijkcen-
trum De Mel-Watervliet weer el-
ke maandag spreekuren die bij-
dragen om meer grip te krijgen 
op uw geld. Er is een inloop-
spreekuur van 09.30 tot 10.30 
uur, daarna volgt een spreekuur 
op afspraak van 10.30 tot 12.00 
uur. U kunt onder andere hulp 
krijgen bij:  uw administratie, 
vragen over omgaan met geld, 
belastingadvies, bespaartips en 
veel  meer. Deze spreekuren 
worden vorm gegeven door de 
heer Erwin de Groot die zijn des-
kundigheid vrijwillig inzet voor 
de buurt. U kunt dus van 09.30 
t/m 12.00 uur langskomen met 
al uw vragen over geld.  Heeft 
u verder nog vragen over deze 
spreekuren dan kunt u contact 
opnemen met Lars Steeneken, 
Wijkcentrum De Mel-Watervliet, 
Doelmanstraat 34, lars@wel-
zijnvelsen.nl of telefoon 0251-
226445. 

Spreekuur
Grip op geld

DCIJ-nieuws
Veel strijd, maar 

weinige overwinningen
IJmuiden - Voor de achtentach-
tigste keer zijn de dammers van 
DCIJ aan de onderlinge compe-
titie begonnen. Veel prominente 
spelers legden in die jaren één 
of meermalen besslag op de ti-
tel clubkampioen. Baris Dukel, 
Henk Laros, Puk Ligthart, Cees 
Suyk Henk de Boer en Piet Ley-
te heerste in de jaren voor de 
Tweede Wereldoorlog. Dukel en 
Laros waren na de oorlog ook 
nog meermalen kampioen  De 
toenmalige wereldkampioen Piet 
Roozenburg legde eveneens en-
kele malen beslag op de club-
titel Ook Theo Tielrooij meng-
de zich in de zestiger jaren met 
succes in de strijd. Na Rob Clerc, 
Ton Sijbrands en Harm Wiersma 
wisselde de kampioenen zich 
af. Eén man steekt met kop en 
schouder boven alle voormalige 

sterren uit en dat is Cees Pippel. 
Tientallen malen legde hij beslag 
op de eerste plaats. Ook nu weer 
was zijn start overweldigend. Po-
sitioneel en met een perfect ge-
plande combinatie bezorgde hij 
Willem Winter een gevoelige ne-
derlaag. Stella van Buuren liet 
het afweten tegen Harrie van der 
Vossen. Het IJmuidense talent 
blunderde in een gelijkwaardi-
ge stand. Vader Jack de adviseur 
van Stella deed het in zijn partij 
tegen Koop de Vries heel wat be-
ter. Met geraffi neerd positie spel 
won hij overtuigend. Overige uit-
slagen: P. Kok–C vd Steen 1-1, J. 
Apeldoorn1-N. Schouten 1-1, J. 
Schouten–B. Bottelier 1-1, C vd 
Vlis-K. de Krijger 1-1, V van der 
Wiele–Marcel Doornbosch 1-1, 
Max Doornbosch–D. van der 
Wiele 1-1.

Kunstenaars Collectief in 
Raadhuis voor de Kunst
Velsen-Zuid - Van 31 augustus 
tot en met 29 september zullen 
de deelnemende kunstenaars 
verbonden aan het Kunstenaars 
Collectief Velsen (KCV), onder 
auspiciën van pARTerre, weder-
om hun werk tentoonstellen in 
het Raadhuis van de kunst To-
renstraat 7.
De offi ciële opening van de ten-
toonstelling zal plaatsvinden op 
zondag 1 september om 16.00 
uur. En zal geopend zijn tijdens 
de weekenden op zaterdag en 
zondag van 14.00 tot 17.00 uur. 
Tijdens de Monumentendag op 
15 september en de Oud Velsen-
se jaarmarkt op 28 september 
zullen er afwijkende openings-
tijden zijn, respectievelijk: mo-
numentendag van 13.00 tot 17.00 
uur en tijdens de jaarmarkt van 
11.00 tot 17.00 uur.
Het KCV bestaat uit 14 kunste-
naars waarvan een groot aantal 
een atelier hebben in het Raad-
huis voor de Kunst te Velsen-
Zuid. De jaarlijks terugkerende 

expositie geeft een mooi over-
zicht van het actuele werk van 
onder andere: Joke Braam, Win-
nie Meijer, Rob en Annet Ver-
planke, Afke Spaargaren, Petra 
Meskers, Mariska Hofman en 
Yvonne Piller. Ook ziet u schil-
der- en beeldhouwwerk, kera-
miek en fotografi e van onder an-
dere: Annelies van Nieuwme-
gen, Nettie Veen, Kees Kalkman, 
Henk Zwanenburg, John van de 
Goorberg, Han van der Mijn en 
Ruud Zweipfenning. 
Het overzicht loopt globaal ge-
nomen van concrete realisti-
sche, herkenbare schilderkunst 
en fotografi e tot meer abstrac-
te en gemengde technieken die 
tot nadere beschouwingen kun-
nen leiden. 
Deze jaarlijks terugkerende 
groepsexpositie vraagt tevens 
speciale aandacht voor de plaats 
van de kunst in de gemeente 
Velsen, met de beperkte moge-
lijkheden om zowel te werken als 
te exposeren.

PvdA wil einde aan 
plastic afval op stranden

Velsen - Vrijwilligers en raadsle-
den van de Partij van de Arbeid 
Velsen steken zondag 1 sep-
tember de handen uit de mou-
wen om het strand van IJmui-
den schoon te maken. Het initi-
atief is onderdeel van een grote 
schoonmaakactie door de partij 
langs de Nederlandse kust. 
Met de actie wil PvdA Velsen 
aandacht vragen voor het ve-
le plastic afval dat onze Noord-
zee bevuilt. Met de inzameling 
wil PvdA Velsen in kaart brengen 
waar het plastic vandaan komt, 
zodat de bron van de vervuiling 
beter kan worden aangepakt. 
Deze actie sluit aan op eerdere 
initiatieven van de PvdA Velsen, 
waaronder het aanpakken van 
het dumpen van afval door sche-
pen in de haven van IJmuiden.
Belangstellenden zijn van harte 
welkom om mee te doen! Een ie-
der kan zich melden vanaf 12.30 
u. bij Paviljoen Noordzee, Kenne-
merstrand 178 te IJmuiden. Tus-
sen 13.00 en 15.00 uur gaan de 
vrijwilligers en raadsleden het 
strand van IJmuiden op. De lo-
kale actie wordt afgesloten bij 
Paviljoen Noordzee.
Het strand van IJmuiden is met 

bus 82 bereikbaar en er is vol-
doende ruimte voor (betaald) 
parkeren. 
Natuur- en milieuorganisaties 
Stichting de Noordzee en Plas-
tic Soup Foundation steunen de 
actie van harte. Zij zetten zich 
respectievelijk in voor duurzaam 
gebruik van de Noordzee en het 
verminderen aan de verontreini-
ging van oceanen met plastic.
De schoonmaakactie krijgt een 
landelijk slot tijdens een bijeen-
komst in Zandvoort bij strand-
tent Paal 69. Met een gevari-
eerd programma voor jong en 
oud. Daar zullen Tweede Kamer-
lid Manon Fokke en Europar-
lementariër Judith Merkies om 
15.00 uur hun plannen ontvou-
wen om de vervuiling door plas-
tic in zee in de toekomst tegen te 
gaan. Voor kinderen is daar een 
speciaal programma, zij gaan op 
pad met Bram Piraat van Strand 
Actief. Verder laten kunstenaars 
zien wat je kunt doen met plastic 
afval en is er live muziek. Ieder-
een is vanaf 15.00 uur van har-
te welkom. Vanaf 15:00 uur tot 
19:00 uur rijdt er een pendel-
bus tussen Zandvoort Station en 
Strandtent Paal 69.

Velser Gemeenschap 
op Havenfestival

IJmuiden - In de aan-
loop naar het Havenfesti-
val IJmuiden 2013 heeft een 
aantal bestuursleden van 
de Culturele Stichting Vel-
ser Gemeenschap met veel 
plezier aan de voorbereidin-
gen van het festival deelge-
nomen. Op zondag 1 sep-
tember 2013 werd de bij de 
Velser Gemeenschap aange-
sloten verenigingen een po-
dium op het festival gebo-
den. Veel amateurverenigin-
gen meldden zich enthousi-
ast aan om zich op deze dag 
te presenteren.

Tot teleurstelling van velen 
moest het Havenfestival echter 
om fi nanciële redenen worden 
teruggebracht naar één dag. De 
organisatie Havenfestival IJmui-
den 2013 besloot daartoe zon-
dag 1 september 2013 als festi-
valdag te schrappen en het Ha-
venfestival IJmuiden 2013 uit-
sluitend op zaterdag 31 augus-
tus 2013 te laten plaats vinden.
Dit besluit leverde voor veel van 
de bij de Culturele Stichting 
Velser Gemeenschap aangeslo-
ten verenigingen onoverkome-
lijke problemen op. Afspraken 
voor optredens waren met le-
den en dirigenten gemaakt voor 
zondag 1 september en konden 
helaas niet in alle gevallen wor-
den verzet naar zaterdag 31 au-
gustus. 

Een aantal verenigingen zag 
zich dan ook tot haar spijt en die 
van de Culturele Stichting Vel-
ser Gemeenschap genoodzaakt 
om voor deelname aan het Ha-
venfestival IJmuiden 2013 te be-
danken. 
Het slotakkoord van het Haven-
festival IJmuiden 2013 zou een 
herhaling van de succesvolle 
PLAY-IN van 60 jaar- Velser Ge-
meenschap worden. Ook deze 
activiteit moesten wij helaas als 
gevolg van de verplaatsing van 
het festival naar de zaterdag an-
nuleren. Heel erg jammer voor 
de enthousiaste zangers en mu-
zikanten, die zich voor de PLAY-
IN hadden aangemeld. 
Het VG-plein zal op zaterdag 
31 augustus wel worden opge-
zet. Er hebben zich inmiddels 
vijf verenigingen aangemeld om 
hun vereniging op het VG-plein 
te komen promoten. Bovendien 
vindt op het VG-plein van 15.00 
tot 16.00 uur de ‘Open Bak’ 
plaats. Belangstellende amateur 
zangers, zangeressen of andere 
performers kunnen zich op de 
festivaldag opgeven voor een 
optreden.
Het bestuur van de Culturele 
Stichting Velser Gemeenschap 
wil graag alle bij haar aangeslo-
ten verenigingen, die op het Ha-
venfestival IJmuiden 2013 een 
optreden verzorgen veel suc-
ces en plezier wensen. Zie ook 
www.havenfestivalijmuiden.nl.

Velsen – De gemeente Vel-
sen doet momenteel onder-
zoek naar de mogelijkheid 
van gratis wifi  op een aan-
tal openbare locaties, bijvoor-
beeld voor toeristen en be-
zoekers. Eén van die locaties 
is het IJmuiderstrand. Dat laat 
de gemeente weten na vragen 
hierover van Velsen Lokaal. De 
provincie Noord-Holland geeft 
subsidie aan gemeenten om 
de infrastructuur voor wifi  op 
openbare locaties mogelijk te 
maken. Het gaat om een tij-
delijke subsidieregeling, vanaf 
eind 2013. Velsen Lokaal werd 
door een commercieel bedrijf 
geattendeerd op deze subsi-
die.

Onderzoek 
naar open wifi 

IJmuiden - Dinsdagavond rond 
22.30 uur is een onbekende au-
tomobilist tegen een geparkeer-
de auto aan de Perseusstraat in 
IJmuiden gereden. Een 50-jarige 
fi etser uit IJmuiden zag dit ge-
beuren, sprak de mannelijke be-
stuurder hierop aan waarna deze 
snel wegreed. Hierbij schamp-
te hij de fi etser die hierbij op de 
grond viel, maar verder niet ge-
wond raakte. Bij de geparkeer-
de auto is een achterlicht ge-
sneuveld. De bestuurder van de 
grijskleurige auto was een blan-
ke man met grijs haar, een fors 
postuur en brildragend. De man 
droeg een houthakkersover-
hemd/boeren overhemd, grijs/
bruinig van kleur. De politie is 
op zoek naar deze automobilist 
en getuigen van dit incident. U 
kunt bellen met 0900-8844 (lo-
kaal tarief).

Doorgereden 
na aanrijding





29 augustus 20138

Simon van Rixel 50 jaar 
in dienst bij drukkerij
IJmuiden - Deze week is Si-
mon van Rixel 50 jaar werk-
zaam in de grafische industrie 
en al deze jaren heeft hij ge-
werkt bij het familiebedrijf aan 
de Oosterduinweg in IJmuiden.
Veel mensen weten waarschijn-
lijk dat de tweede generatie Van 
Rixels bestaat uit drie broers, 
maar weinigen zullen we-
ten wie die derde broer is. Si-
mon is al die jaren de man van 
de techniek en de stille kracht 

op de achtergrond. Hij maak-
te zich elke nieuwe techniek 
in het snel veranderende pro-
ductieproces van de bedrijfs-
tak eigen en heeft hiermee de 
basis gelegd van de diversiteit 
van Drukkerij Van Rixel. Geluk-
kig bleek hij ook een uitsteken-
de leraar en heeft hij er inmid-
dels voor gezorgd dat de diver-
siteit gewaarborgd blijft als hij 
in november met verdiend pen-
sioen gaat.

Leuke avond voor klanten
‘Get in the fashion 

mood’ bij Jacky Hart
IJmuiden - Dinsdagavond 3 
september wordt er bij Jac-
ky Hart in de Kennemerlaan 
weer een originele klanten-
avond georganiseerd. Deze 
avond presenteert Jacomien 
dé trends van dit najaar en 
komt Sandra, de creative di-
rector van Beatrice San Fran-
cisco, uitleggen hoe de hippe, 
stoere en comfortabele truien 
van dit merk gedragen kunnen 
worden!
Nagelstudio Sparkling Jane 
zal een nieuwe, revolutionaire 
sensatie van Alessandro ge-
naamd Striplac demonstre-
ren. Striplac is een gellak voor 
thuisgebruik die tot tien dagen 
blijft zitten. Hiermee kun je 
thuis een saloneffect creëren. 
Deze avond kun je zelf ervaren 
wat een prachtig product Stri-
plac is!
Tijdens deze inspirerende 
avond laat Slijterij & Wijnhuis 
Zeewijck een aantal bijzon-
dere wijnen proeven en is de 
winkel door Abelia aangekleed 
met de mooiste najaardecora-
ties.
Om de avond compleet te ma-
ken is er een win actie met ter 
waarde van 50 euro of een 
professionele fotoshoot ter 
waarde van 50 euro bij Foto 
Gans. Like hiervoor de Jacky 
Hart Facebookpagina, Laat je 
op deze avond door Foto Gans 

in je nieuwe outfit op de foto 
zetten en tag jezelf in de foto 
op de Jacky Hart Facebookpa-
gina. De foto met de meeste 
likes wint de cadeaubon t.w.v. 
50 euro en de foto met de één 
na meeste likes wint een pro-
fessionele fotoshoot bij Foto 
Gans. 
Voor deze avond kun je kaar-
ten à 5 euro reserveren via 
jackyhart@quicknet.nl of bel 
0255-517494.

Rabobank kijkt uit
naar projectaanvragen
Velsen - Met het Coöperatie-
fonds stimuleert Rabobank Vel-
sen en Omstreken maatschap-
pelijke activiteiten in de regio. 
Het geld uit dit fonds komt ten 
goede aan lokale maatschap-
pelijke initiatieven. Zo vloeit een 
deel van de winst terug en wer-
ken wij samen met u aan een be-
tere maatschappij.
Een afvaardiging van de Leden-
raad, de Commissie van het Co-
operatiefonds, beoordeelt ie-
der kwartaal de binnengeko-
men verzoeken. Aanvragen hier-
voor dienen uiterlijk 14 dagen 
voor de vergadering binnen te 
zijn. De eerstvolgende vergade-
ring staat gepland op donderdag 
3 oktober.

Projecten die in aanmerking ko-
men voor een bijdrage zijn ge-
richt op de verbetering van het 
economische, sociale en cultu-
rele leven in ons werkgebied. 
Twee voorbeelden van recent 
goedgekeurde aanvragen: Stich-
ting Kunstcentrum de Kolk voor 
het project Kunst in Spaarndam 
2013 (KiS), een tweedaags eve-
nement op 31 augustus en 1 
september 2013, en Stichting 
Heerlijkheid Brederode voor het 
project Cultureel platform Bre-
derode. Kent of heeft u een pro-
ject dat een bijdrage uit het Co-
operatiefonds verdient? Bekijk 
dan de voorwaarden op www.
rabobank.nl/velsen en stuur de 
Rabobank uw aanvraag.

Jubileum Chr. 
Mannenkoor 

IJmuiden
IJmuiden - Het Chr. Mannenkoor 
IJmuiden, bekend in kerkelijk Vel-
sen maar ook daarbuiten, viert dit 
jaar haar 60-jarig bestaan met een 
feestelijk jubileumconcert op vrij-
dag 15 november.
De voorbereidingen zijn in volle 
gang, het programma is rond en 
er wordt volop gewerkt aan de uit 
te voeren muziek, waaronder de 
prachtige Misa Creola van Rami-
rez.
Verrassend en veelzijdig, dat is de 
opzet van het concert, en om nu 
zo goed mogelijk voor de dag te 
komen is het koor op zoek naar 
mannen die graag zingen en be-
reid zijn het koor eenmalig te ver-
sterken bij dit jubileumoptreden. 
In de aanloop naar het concert be-
zoekt u de wekelijkse oefenavond 
op donderdag en ervaart u de ont-
spannen sfeer en de inspirerende 
wijze van het studeren op de mu-
ziek. Anders gezegd: als u zich niet 
direct wilt binden aan een koor 
maar dit zangproject wel ziet als 
een leuke en uitdagende activiteit 
dan bent u van harte uitgenodigd 
om langs te komen op de open re-
petitieavond op donderdag 5 sep-
tember aanstaande. Het oefenlo-
kaal is in het gebouw van de Petra-
kerk, ingang aan de Spaarnestraat.
Wilt u vooraf meer weten, dan kunt 
u bellen met de secretaris van het 
koor, de heer van Dok, telefoon 
023-5378863. Zie ook www.cmij.nl.

Jonge prijswinnaars 
Tour de France-puzzel

IJmuiden - Dominique Brussee 
uit IJmuiden is winnaar gewor-
den van de Tour de France-puz-
zel die begin juli in onze kranten 
verscheen. Zij kreeg de hoofd-
prijs, een prachtige Raleigh 
Strike Yellow ter waarde van 479 
euro, vorige week overhandigd 
door Arie-Jan Donker, eigenaar 
van Donker Tweewielerspecialist 
in IJmuiden. Dominique loste de 
puzzel samen met haar moeder 
op. ,,Ik vind puzzelen erg leuk’’, 
aldus een stralende Dominique, 
die gezien haar leeftijd nog even 
moet wachten voordat ze van de 

fiets gebruik kan maken.
De tweede prijs werd gewonnen 
door de 10-jarige Kick Smit, die 
de puzzel ook samen met zijn 
vader heeft opgelost. Voor hem 
lag bij Slijterij & Wijnhuis Zee-
wijck een lekkere reep chocola-
de klaar. Vader Eric nam de éch-
te prijs in onvangst: een Astoria 
9.5 Goldwinen Magnum (1,5 li-
ter) ter waarde van bijna 30 eu-
ro.
De derde prijs, een Spotje in de-
ze krant ter waarde van 25 euro, 
is gewonnen door F. Lazones uit 
Velserbroek.

IJmuiden - Politiemensen heb-
ben in de nacht van zaterdag 
op zondag een 44-jarige IJmui-
denaar aangehouden nadat hij 
drie auot’s met zijn voertuig had 
beschadigd. De man raakte aan 
de Kanaalstraat drie geparkeer-
de voertuigen. De man is wel uit-
gestapt, maar is vervolgens weer 
doorgereden. Getuigen zagen dit 
en belden de politie. De man is 
door agenten aangehouden in 
zijn woning. Na een ademanaly-
se op het politiebureau bleek hij 
teveel te hebben gedronken. De 
man is verhoord en er wordt pro-
ces-verbaal opgemaakt.

Aangehouden 
na aanrijding

IJmuiden - In de Bellatrixstraat 
heeft de politie vorige week een 
hennepkwekerij aangetroffen. 
Na het aantreffen van de kwe-
kerij is een energiebedrijf ter 
plekke geweest om de meter-
kast weer in zijn originele staat 
terug te brengen. Een bergings-
bedrijf heeft de gehele kwekerij 
ontmanteld en alle apparatuur 
zal worden vernietigd. De wo-
ningbouwvereniging is in ken-
nis gesteld.

Plantage 
aangetroffen
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Delta Singers beginnen 
aan achtste seizoen
IJmuiden - Tijdens het Haven-
festival IJmuiden op zaterdag 
31 augustus om 12.00 uur op 
het VG-podium starten de Del-
ta Singers alweer met het acht-
ste seizoen. De komende maan-
den staan er nog diverse optre-
dens op de agenda. Het zijn op-
tredens in de zorghuizen in Vel-
sen en daarbuiten. Zondag 8 
september zingen de koorleden 
in Alkmaar bij een Kinderboer-
derij en donderdag 19 septem-
ber gaan zij naar de Wormer. 
Donderdag 5 september starten 

zij om 19.30 uur weer met zin-
gen in Verpleeghuis Velserduin 
aan aan de Scheldestraat 101 in 
IJmuiden
De Delta Singers kunnen altijd 
nieuwe leden gebruiken. Ook 
muzikanten zijn van harte wel-
kom. Kom geheel vrijblijvend 
naar een of meerdere optredens 
kijken of kom een keer langs tij-
dens een oefenavond in Velser-
duin. U kunt contact opnemen 
met voorzitter Jaap Bos, telefoon 
06-13746524. Zie ook www.del-
tasingers.nl.

IJmuiden - Maandag 2 septem-
ber organiseert Postzegel Ver-
eniging IJmuiden een gezelli-
ge clubavond in één van de za-
len van de Adelbertus Kerk aan 
de Sparrenstraat 46 in IJmuiden. 
Vanaf 19.45 uur kan men terecht 
voor alles wat met postzegels te 
maken heeft, dus neem gerust 
uw postzegel(ruil)boeken mee. 
Iedereen is van harte welkom! 
Meer weten? Bel 06-41804330 
(na 18.00 uur).

Postzegels 
ruilen

Velsen-Zuid - Het bestuur van 
Telstar Vrouwen heeft samen 
met hoofdtrainer Toon Beijer be-
sloten om met wederzijds goed-
vinden uit elkaar te gaan. De 
club en de trainer konden geen 
overeenstemming bereiken voor 
het seizoen 2013/2014. Telstar is 
Toon dankbaar voor zijn inspan-
ningen de laatste anderhalf jaar 
wat resulteerde in het kampi-
oenschap Beneleague B afgelo-
pen seizoen voor de Telstar Vrou-
wen. Het bestuur heeft Gideon 
Dijks aangesteld als zijn opvol-
ger. Er wordt nog gezocht naar 
een assistent trainer.

Toon Beijer 
weg als trainer 
Telstar-vrouwen

IJmuiden - Veilig deelnemen 
in het verkeer en goed zicht 
zijn onlosmakelijk met elkaar 
verbonden. Het is naast goed 
zichtbaar zijn in het verkeer net 
zo belangrijk om zelf óók goed 
te zien. Daarom heeft Pearle 
Opticiens samen met ANWB de 
iCheck ontwikkeld, een indica-
tieve oogmeting. Deze wordt op 
30 augustus binnen het ANWB 
Streetwise programma uitge-
voerd op basisschool de Klipper 
locatie Sluiswijk.
ANWB Streetwise leert alle kin-
deren van de basisschool be-
ter om te gaan met het huidi-
ge verkeer. Kinderen doen ver-
schillende oefeningen op het 
schoolplein om zich nog beter 
bewust te zijn van hun rol in het 
verkeer. 
Pearle Opticiens vindt het be-
langrijk om dit initiatief van de 
ANWB te ondersteunen omdat 
uit onderzoek blijkt dat een der-

de van de kinderogen nooit is 
gemeten. En dat terwijl 9% van 
de kinderen slecht ziet.  Daarom 
is Pearle Opticiens Ijmuiden ook 
zo blij met de inzet van ANWB 
Streetwise op basisschool de 
Klipper locactie Sluiswijk. 
Slecht zicht is niet alleen ge-
vaarlijk in het verkeer, maar 
heeft ook invloed op de leer-
prestaties van kinderen. Daar-
om heeft Pearle Opticiens in sa-
menwerking met de ANWB de 
iCheck ontwikkeld als vast on-
derdeel van Streetwise. Door-
middel van een indicatieve oog-
meting wordt duidelijk of het 
zicht van de kinderen, goed ge-
noeg is. 
Voor een deskundige oogme-
ting kunnen kinderen vanaf 
twaalf jaar terecht bij een opti-
cien van Pearle Opticiens. Jon-
gere kinderen kunnen terecht 
bij de Pearle optometrist en or-
thoptist.

Nieuw show Hans Klok 
in Stadsschouwburg

Velsen - Na zijn stormachtige 
succes in Londen, Amsterdam, 
Parijs, Berlijn en zelfs in Japan en 
China presenteert Hans Klok op 
dinsdag 10 en woensdag 11 sep-
tember om 20.15 uur zijn show 
The New Houdini aan zijn eigen 
achterban in de Stadsschouw-
burg Velsen.
De kernwoorden voor zijn nieu-
we show zijn spanning, sensa-
tie en stunts. Want in navolging 
van de legendarische Houdini zal 
Hans Klok nu ook voor het eerst 
‘levensgevaar’ hoog boven het 
toneel brengen. Hans zegt: ,,Dit 
wordt niet alleen de spannendste 
meest spectaculaire, maar ook de 
meest riskante show van mijn le-
ven.”
Hans Klok wordt in The New Hou-

dini bijgestaan door zijn diva’s of 
Magic, the Houdini Dansers en 
internationaal bekroonde circus-
acts. Zo is er de ongeëvenaar-
de grondacrobatiek van Shcher-
bak & Popov, die dit jaar op het 
Internationale Circusfestival van 
Monte Carlo de Gouden Clown 
(de Oscar van de circuswereld) 
mochten ontvangen. De Russi-
sche Yulia Rasshivkina brengt 
je met haar sensationele hoe-
lahoepnummer in de sfeer van 
Moulin Rouge. Als duveltjes uit 
een doosje ontvouwen de meisjes 
Seyranyan zich en het duo Strak-
hov uit de Oekraïne brengt hand-
stand acrobatiek met een gevaar-
lijke touch. Zie ook www.stads-
schouwburgvelsen.nl of bel 0255-
515789. (foto: Danny van Kolck)

KNRM IJmuiden pakt 
uit tijdens Havenfestival
IJmuiden - Op zaterdag 31 au-
gustus vindt weer het jaarlijkse 
Havenfestival plaats. Het KNRM 
hoofdkantoor ligt aan het begin 
van de kade waar de festivitei-
ten zullen plaatsvinden en het 
terrein van de KNRM is die dag 
dan ook opengesteld voor het 
publiek.
Uiteraard pakt de KNRM in haar 
voortuin weer uit met de nodige 
activiteiten, zo zijn er de Model-
bouw vereniging SMG, het Nati-
onaal Redding museum uit Den 
Helder, de Koninklijke Mare-
chaussee die voorlichting zullen 
geven over hun werkzaamheden 
en natuurlijk mogen ook een 
hapje en een drankje niet ont-
breken. Daarnaast is het moge-
lijk om tegen aantrekkelijke prij-
zen KNRM kleding aan te schaf-
fen.
De oud reddingboten Kurt Carl-
sen (station Noordwijk) en Prins 
Hendrik (station Den Helder) 
zullen tegen een kleine vergoe-

ding, vaartochten verzorgen. De 
oud reddingboot Johanna Loui-
sa (station IJmuiden) is voor be-
zichtiging opengesteld. Ook de 
reddingboot van station Zand-
voort de Annie Poulisse is aan-
wezig evenals de reddingboot 
Koos van Messel van station 
IJmuiden. Een authentieke Eg-
monder Pinck een platbodem 
vissersvaartuig uit circa 1670 is 
eveneens van de partij.
De KNRM is een zelfstandig 
opererende, ongesubsidieerde, 
organisatie die kosteloos men-
sen redt op zee en open wa-
ter. De professionele vrijwilligers 
kunnen hun werk niet doen zon-
der donaties. 
De belangrijkste mensen zijn, 
naast de 1300 vrijwilligers, de 
donateurs, de zogenaamde Red-
ders aan de Wal. Ook giften hel-
pen de redders het, zo belang-
rijke werk, te doen. Er is voor ie-
dereen een passende manier om 
te helpen.

Op basisschool de Klipper
Pearle ondersteunt 
ANWB Streetwise

Velsen-Noord - Het Wijkplat-
form Velsen-Noord vergadert 
op woensdagavond 4 septem-
ber om 20.00 uur in wijkcentrum 
De Mel-Watervliet aan de Doel-
manstraat 34.

Vergadering 
Wijkplatform

IJmuiden - Vanwege de geor-
ganiseerde harddraverijwedstrijd 
tijdens het zomerfestival (in juli 
2013) is het verkeersplateau op 
de Kennemerlaan ter hoogte van 
de Napierstraat aangepast. Deze 
aanpassing, verflauwing van de 
taluds van het plateau, was no-
dig omdat de renpaarden een zo 
egaal mogelijk parcours nodig 
hadden.
Na het zomerfestival is een snel-
heidsmeting gedaan ter hoog-
te van het aangepaste plateau. 
Daaruit is gebleken dat het ver-
keer zich ondanks de aanpas-
sing goed aan de snelheidsre-
gels houdt. Daarom is besloten 
het plateau voorlopig niet in oor-
spronkelijke staat terug te bren-
gen. 
Over een half jaar wordt ter con-
trole nogmaals een snelheids-
meting. Op basis daarvan zal een 
definitieve beslissing worden ge-
nomen of het plateau in huidige 
staat kan blijven liggen.

Verkeersplateau 
Kennemerlaan
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GroenRijk opent 50ste 
winkel en trakteert

IJmuiden - Het groenste tuin-
centrum van Nederland viert 
feest, want op zondag 1 sep-
tember wordt de 50ste Groen-
Rijk winkel geopend. Dit wordt 
groots gevierd in alle GroenRijk 
winkels, met tal van feestelijke 
aanbiedingen.
Van 28 augustus tot en met 3 
september trakteert GroenRijk 
haar klanten op de Hebe Adden-
da: 1+1 gratis. Daarnaast maken 
klanten ook nog kans op gra-
tis winkelen ter waarde van 450 
euro, een weekend in recreatie-
park Marveld te Groenlo of één 
van de andere mooie prijzen. 
Kijk voor de actievoorwaarden 
op www.groenrijk.nl/actie. Zeker 
de moeite waard om dus een be-
zoek te brengen aan GroenRijk 
Velserbroek!
,,Dit jaar zijn er vier nieuwe 
GroenRijk-winkels geopend, 

waarvan op 1 september num-
mer 50. Dat is in deze econo-
mische tegenspoed best bijzon-
derder”, aldus de lokale eigena-
ren van GroenRijk Velserbroek, 
Joost van Duijn en Casper van 
Duijn. ,,Wij vieren dit heugelijke 
feit dan ook graag met de klant 
en hebben daarom een actie op-
gezet met een landelijke aanbie-
ding. Via een fl yer, nieuwsbrief 
en social media wordt deze actie 
gecommuniceerd naar de klant. 
Zelfs Rob Verlinden, de bekend-
ste televisie-tuinman van Neder-
land, staat even stil bij deze mijl-
paal van GroenRijk in zijn pro-
gramma Robs Grote Tuinverbou-
wing.’’
Om dit te vieren trakteert Groen-
Rijk Velserbroek a.s. zaterdag ie-
dere betalende klant op een bos-
je bloemen! Zie ook www.groen-
rijkvelserbroek.nl.

WinSys: voor innovatieve 
ICT-oplossingen

IJmuiden - Een groot ICT-be-
drijf in het hart van de haven 
van IJmuiden, aan de Krom-
houtstraat, is dat niet een beetje 
vreemd? ,,Beslist niet’’, zegt alge-
meen directeur Martin Kooiman 
over deze locatie. ,,Ik ben 15 jaar 
geleden, als startend onderne-
mer, begonnen aan de Kenne-
merlaan . En hoewel ik me per-
soonlijk sterk verbonden voel 
met IJmuiden, is deze locatie tot 
op heden een uitstekende plek 
gebleken voor een ondernemer 
die wil groeien, ook een ICT-be-
drijf.’’
Dat blijkt wel uit het feit dat Win-
Sys de afgelopen jaren een aan-
zienlijke groei heeft weten te re-
aliseren met een huidig perso-
neelsbestand van 43 vaste me-
dewerkers en vijf vestigingen, 
verspreid over Nederland, die 
de noodzakelijke dienstverlening 
verzorgen. Maar ook in het bui-
tenland is het bedrijf actief met 
diverse projecten, waaronder in 
Kenia. In Nederland ligt de na-
druk sterk op het bedienen van 
MKB-bedrijven maar ook 600 
scholen behoren tot de klan-
tenkring van WinSys. Het hoofd-
kantoor blijft echter gevestigd in 
IJmuiden, want dat is ‘the place 
to be’, zegt Kooiman.
,,Mensen die IJmuiden van af-
stand kennen denken aan een 
haven, aan zee, aan strand, aan 
vis en wellicht aan de  daaraan 
verbonden geur. Maar insiders 
weten wel beter. In IJmuiden 
vindt je een grote diversiteit aan 
bedrijven die weliswaar niet alle-

maal havengebonden zijn, maar 
die elkaar toch op de een of an-
dere manier nodig hebben. Ook 
is IJmuiden een belangrijk inter-
nationaal knooppunt van bedrij-
ven. Daarom voelen wij ons hier 
als ‘een vis in het water’, want 
één van onze doelstellingen is 
ervoor te zorgen dat deze bedrij-
ven door een goede connectivi-
teit met elkaar kunnen commu-
niceren’’, gaat Martin Kooiman 
verder.
En Martin vervolgt: ,,Belangrijk 
voor ons is te weten wat deze 
bedrijven precies doen, hoe ver-
lopen hun logistieke processen. 
Voor ons is van belang dat we in 
de keuken kunnen kijken. Dus 
vanuit een soort helicopterview 
kijken we dan op welke wijze we 
onze klanten van advies kunnen 
dienen en gaan daarbij veel ver-
der dan alleen maar hun compu-
terbeheer. Natuurlijk zijn we al 
jaren goed in systeembeheer, in 
het leveren van hardware en in 
het bieden van de noodzakelij-
ke hoeveelheid opslagcapaciteit, 
maar onze adviezen strekken 
zich ook uit naar zaken als dur-
ven ondernemen en uitdagingen 
zoeken. Succesvol samenwerken 
met onze klanten zorgt voor ver-
sterking van beide partijen. Goe-
de ICT oplossingen kunnen pas 
helpen als ze goed ingezet kun-
nen worden, kunnen koppelen, 
uitwisselen en aansluiten bij de 
echte behoefte van de mensen 
die het willen gebruiken’’, aldus 
een bevlogen ondernemer. Zie 
ook www.winsys.nl.

Rabobank weer hoofd-
sponsor Havenfestival
IJmuiden - Al sinds de start 
van het Havenfestival 10 jaar 
geleden is Rabobank spon-
sor. Dat is niet voor niks. Men-
sen – particulieren en onder-
nemers - ontmoeten en met el-
kaar verbinden. Dat sluit direct 
aan bij de visie van Rabobank. 
Dat doen ze bijvoorbeeld door 
samen met verschillende part-
ners een extra pontverbinding 
tussen IJmuiden en Beverwijk 
te realiseren en door mede in-
vulling te geven aan het ‘Rabo 
Ontmoetingsplein’.
Tijdens het festival verzorgt Ra-
bobank samen met enkele an-
dere partijen voor een extra 
pontverbinding met Beverwijk. 
Vanaf 12.00 uur kunnen voet-
gangers en fi etsers in haven 
De Pijp op een IJveer stappen. 
Vanaf de Loswal voor de Kleine 
Sluis is het nog maar tien minu-
ten lopen naar het festivalter-
rein op de Trawlerkade. 
Op het Rabo Ontmoetingsplein, 
één van de vier pleinen op het 
festival ter hoogte van Trawler-
kade 42-54, worden verschil-
lende optredens, demonstraties 

en activiteiten georganiseerd 
voor jong en oud. Het Haven-
festival is ook dè plek voor on-
dernemers. Kenmerkend voor 
ons havengebied is de positie-
ve energie en dynamiek. On-
dernemers hier laten creativi-
teit en daadkracht zien, ook in 
deze economische tijden. Dat 
zien we ook terug bij ‘De Kracht 
van de IJmond’, een initiatief 
dat Rabobank IJmond Noord 
en Rabobank Velsen en Om-
streken dit jaar samen met on-
dernemers uit de regio hebben 
ontwikkeld. Met als startpunt 
het rapport ‘De Kracht van de 
IJmond’ is een innovatief plat-
form gecreëerd om kennis en 
ervaring met elkaar te verbin-
den en de economische ont-
wikkeling van de regio IJmond 
te versterken.
Voor vragen over ‘De Kracht van 
de IJmond’, het Rabo Ontmoe-
tingsplein of de pontverbinding, 
neemt u contact op met de af-
deling Marketing, Communica-
tie en Coöperatie: 023-5133715 
of communicatie@velsen.rabo-
bank.nl.

IJmuiden - De appartementen 
in Hoogeberg, Zeewaarts, Ster-
renstorm en De Lantaarntjes bij-
na allemaal verhuurd. Er zijn nog 
slechts vier tweekamerapparte-
menten sociale huur vrij in Zee-
waarts aan de Keetberglaan en 
nog enkele vrije sector-appar-
tementen beschikbaar in Zee-
waarts en Hoogeberg. De ap-
partementen in De Lantaarntjes 
aan de Orionweg en Sterren-
storm zijn allemaal verhuurd. Dit 
betekent dat er in korte tijd bijna 
150 nieuwe appartementen zijn 
verhuurd. In Zeewaarts zijn nog 
vier appartementen beschikbaar 
in de sociale huur. De toewijzing 
voor deze appartementen gaat 
via WoneninVelsen (clusternum-
mer 1300). Een vrije sector wo-
ning heeft een huur die hoger is 
dan 681 euro en er is geen huur-
toeslag mogelijk. In Zeewaarts 
en Hoogeberg zijn nog enke-
le appartementen beschikbaar. 
De verhuur van deze woningen 
is in handen van makelaar Van 
Waalwijk van Doorn en make-
laarskantoor Bon&Breed. Geïn-
teresseerden kunnen zich recht-
streeks tot de makelaar wen-
den. De Lantaarntjes bestaat uit 
drie woonblokken. De apparte-
menten in één van deze woon-
blokken worden verkocht. Er zijn 
nog enkele appartementen be-
schikbaar. De koopprijs is vanaf 
150.000 euro. Zie ook www.wb-
velsen.nl. of bel 0255-566566.

Verhuur 
woningen 

WBV verloopt 
voorspoedig

IJmuiden - Op 31 augustus gaat 
speelotheek Tomani, gevestigd in 
buurtcentrum de Spil, sluiten. Na 
het vieren van het 25-jarig be-
staan in 2012 hebben de vrijwil-
ligers van de speelotheek helaas  
moeten beslissen de speelotheek 
te sluiten. Reden? Te weinig ge-
zinnen die gebruik maken van de 
speelotheek. Het lopende abon-
nement kan (na overleg) worden 
overgenomen door de speelo-
theek uit Velserbroek. Het ge-
leende speelgoed kan nog op 31 
augustus worden teruggebracht. 
Het materiaal van de speelotheek 
wordt daarna verdeeld tussen de 
Opstap (gevestigd in de Spil) en 
de speelotheek in Velserbroek.

Speelotheek 
gaat sluiten

IJmuiden - Maandag 2 septem-
ber is er weer een ruilbeurs van 
legpuzzels waar iedereen wel-
kom is. Van 10.00 tot 11.00uur 
staan de organisatoren voor u 
klaar in Wijksteunpunt Zeewijk. 
Graag tot ziens!

Ruilbeurs 
legpuzzels 

Beats bij Villa Westend
Velserbroek – Villa Westend 
gaat op 13 en 14 september 
compleet los op opzwepende 
beats en bekende meezingers. 
Op vrijdag vindt voor de eerste 
keer het Summerlove Festival 
plaats en op zaterdag het Hol-
lands Zomerfestival. Een twee-
daags evenement vol muziek en 
gezelligheid.
De vrijdagavond staat geheel in 
het teken van het Summerlo-
ve Festival met een line-up van 

bekende dance dj’s zoals Billy 
the Kit en Bassjackers passeren 
de revue. Een lekkere zomerse 
avond, vol goede beats en heer-
lijke cocktails.
Op zaterdag gaat Villa Westend 
op de Nederlandse toer. Het Hol-
lands Zomerfestival staat in het 
teken van de Nederlandse mu-
ziek met bekende artiesten als 
Xander de Buisonje, Thomas 
Berge, Jason Bouwman en dj’s 
van 100% NL.



















IJmuiden - Tijdens het Haven-
festival IJmuiden is er in de eta-
lage van Ymuiden Stores een 
kleine expositie van fotograaf Ko 
van Leeuwen. Vorig jaar haak-
te hij aan op het thema IJmui-
den Werkt! met vier videofi lms 
over IJmuidense bedrijven voor 
de website van de IJmuider Cou-
rant. Een van deze bedrijven was 
Ymuiden Stores. Naast de video-
fi lm heeft van Leeuwen toen ook 
de website www.ymuidenstores-
werkt.nl gemaakt met beelden 
van dagelijkse werkzaamheden, 
360 graden panorama’s en het 
theatrale gebruik van een van de 
hallen.
Vorig jaar was er geen exposi-
tieruimte beschikbaar, maar dit 
jaar wel. Vanuit het gemaakte fo-
tomateriaal een nieuwe selec-
tie gemaakt. Door enkele dagen 
de mannen van de werkplaats 
te volgen is een serie abstracte 
beelden ontstaan. Dat het in de 
werkplaats vooral gaat om kabels 
wordt uit de beelden al snel dui-
delijk. De expositie is een mix van 
stillevens en ouderwetse handar-
beid waarbij handschoenen een 
belangrijk stuk gereedschap zijn. 
De foto’s hangen tijdens het fes-
tival in de etalage van Ymuiden 
Stores, halverwege de Trawlerka-
de. Ook zijn ze te zien op www.
ymuidenstoreswerkt.nl.
Ko van Leeuwen is niet alleen 
werkzaam als incidentenfoto-
graaf voor nieuwsmedia, maar 
ook als bedrijfsfotograaf. Voor 
bedrijven doet hij onder ande-
re 360-graden fotografi e zoals 
te zien is op de website www.
ijmondpano.nl. Bedrijven kunnen 
hierbij kiezen tussen een eigen 
reportage of een reportage vol-
gens het concept van Google Be-
drijfsfotografi e. Daarnaast heeft 
hij via de website www.wandfo-
to.nl een serie ingelijste foto’s te 
koop. (foto: Ko van Leeuwen)

Expositie Ko 
van Leeuwen

Velsen-Noord - De politie doet 
onderzoek in verband met een 
autobrand aan het Strating-
plantsoen in Velsen-Noord. In 
de nacht van woensdag op don-
derdag kreeg de politie een mel-
ding dat er een auto in de brand 
stond. De brandweer wist de 
brand te blussen en de politie 
heeft het voertuig meegenomen 
voor onderzoek.

Autobrand

IJRB bestaat 80 jaar
IJmuiden - Dit jaar bestaat de IJmuider Reddingsbrigade 80 jaar. 
Het bestuur wil hier op bescheiden wijze bij stil staan met een reünie 
op zaterdag 19 oktober in reddingspost De Waecker aan de Kenner-
merboulevard 480. Vanaf 13.00 uur hoopt de IJRB oud-leden te mo-
gen begroeten die ooit deel hebben uitgemaakt van de strandploeg 
of instructeurskorps. Bijzondere verhalen en foto’s zijn natuurlijk van 
harte welkom! Aanmelding voor de reünie kan via reunie@ijrb.nl.

Expositie in Dwarsligger
IJmuiden - Zo vader, zo doch-
ter. Dat is de naam van de ex-
positie van de heer W. Ant. 
Oepts en zijn dochter mevrouw 
W. Ant. Schul-Oepts gaat he-
ten. Vader en dochter schilder-
den en tekenden met veek ge-
voel en liefde. Gelukkig doet de 
dochter het nog steeds. De na-
ieve schilderkunst van beiden 
maakt indruk en heel veel ge-
voel los. 
Naast huisarts, gevestigd te 
IJmuiden, had deze creatieve 
man onder ander als hobbies 
pottenbakken, keramiek, meu-
belen timmeren, en natuurlijk 
zijn schilderwerk.
Wie heeft hem niet gekend van 
de oudere onder ons, een grote 
gezette charismatische man die 
op huisbezoek kwam in een Fi-

at 500 waarin twee stoelen wa-
ren geplaatst: één stoel voor-
in en één stoel achterin voor 
zijn vrouw of één van zijn kin-
deren. Menige baby heeft hij 
op de wereld geholpen. Hij was 
bij velen een geliefd persoon. 
Dat gold ook voor zijn doch-
ter. Met haar prachtige schilde-
rijen en tekeningen gaat zij in 
gedachten op vakantie, en zet 
dat op het doek. Reden te meer 
om aandacht aan dit bijzondere 
tweetal te besteden. 
De expositie is te zien van 2 
september tot 31 december in 
Buurtcentrum De Dwarsligger. 
De toegang is gratis. U bent van 
harte welkom maandag 2 sep-
tember vanaf 14.00 uur om op 
uw gemak te kijken naar al dit 
moois.

Pierloop zoekt hulp
IJmuiden - Zaterdag 7 septem-
ber wordt de jaarlijkse Rabo-
bank Pierloop Velsen gehouden.  
Het organisatiecomité is druk in 
voorbereiding voor dit grootste 
sportevenement uit de gemeen-
te Velsen. Er is echter een tekort 
aan vrijwilligers en dan met na-
me verkeersregelaars.
De hulp van vrijwilligers is bij 
een groot evenement als de 
Pierloop van groot belang. Daar-
om hoopt het organisatiecomi-

té dat zich nog enkele vrijwilli-
gers zullen aanmelden.  Dit kan 
door in de avonduren te bellen 
met Nora Wetselaar, telefoon 06-
26 170934 of door te mailen naar 
vrijwilliger@pierloop.nl.
Er zijn al veel inschrijvingen van 
wedstrijdlopers, recreanten en 
scholen. En er zijn nog enkele 
plekken te vergeven aan busi-
nessteams. Geïnteresseerde be-
drijven kunnen zich opgeven via 
www.pierloop.nl.

Chauffeur lichtgewond 
bij gewapende overval
Velsen-Noord - Een vrachtwa-
genchauffeur is woensdagavond 
overvallen door vijf gewapende 
mannen. De chauffeur was rond 
19.00 uur aan het laden en los-
sen bij een bedrijf aan de Pa-
rallelweg in Beverwijk toen de 
mannen hem overvielen en mee-
nemen naar de Wijkermeerweg 
in Velsen-Noord. Daar hebben 
de daders een nog onbekende 
buit meegenomen. Een getui-

ge heeft later de politie gealar-
meerd.
Na de overval is er een burger-
netactie gestart waarbij de men-
sen werd gevraagd uit te kij-
ken naar een wit busje met ro-
de letters erop. Bij het onder-
zoek is ook een politiehelikopter 
en hondengeleider ingezet. De 
chauffeur is bij de overval licht 
gewond geraakt. (foto: Michel 
van Bergen)

Wijkplatform IJmuiden-Noord
en IJmuiden-Zuid

Uitnodiging vergadering op 4 sept. 19:30 uur in de Spil
Op woensdag 4 sept. aanstaande houden we weer onze maandelijkse openbare 
vergadering in buurthuis De Spil, Frans Halsstraat 29, aanvang 19:30 uur. U kunt dan 
binnenlopen met uw vragen, opmerkingen of problemen uit uw omgeving van IJmuiden-
Noord of -Zuid, of gewoon de vergadering bijwonen.
Het volgende staat onder meer op de agenda. Een presentatie over buurtbemiddeling 
door mw. Van Holland, aanpak gemeente hondenbeleid, bomenbeleid van de gemeente 
en onze wensen daarbij, milieuverbeteringen bij de Velserkom en de plannen van de 
gemeente over verbeteren winkelcentrum.
Als u vragen heeft of iets met ons wilt bespreken, maar niet naar de vergadering kunt 
komen, ga dan naar onze website www.wijkplatformsvelsen.nl/ijmuiden-noord, klik op 
de knop ‘CONTACT’ en vul het formulier in, of bel naar Johan Zwakman 06-46332239.

Johan Zwakman
Voorzitter
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Drie dagen jazz in 
hartje Santpoort-Noord
Santpoort-Noord - De derde 
editie van Santpoort Jazz, Blues 
& Soul staat in het teken van bij-
zondere en talentvolle combina-
ties van talent. Van vrijdagavond 
6 september tot en met zondag-
avond 8 september spelen zij in 
uiteenlopende acts en stijlen op 
het podium bij café Bartje aan 
het Dorpsplein in Santpoort-
Noord. De toegang is gratis.
Aan diverse regionaal bekende 
muzikanten uit Velsen en Haar-
lem is gevraagd om speciaal voor 
het driedaagse festival een for-
matie samen te stellen. Op vrij-
dagavond is dat Sax & Co van gi-
tarist Bas Kors en drummer Koen 
Dijkman, beiden uit Santpoort. 
Koen heeft Jazz gestudeerd aan 
het conservatorium. In hun gele-
genheidsband is een belangrijke 
rol weggelegd voor de Haarlem-
se zangeres Sam Saxton.
Op zaterdagmiddag speelt de 
jonge Santpoortse toetsenist en 
zanger Dion Groebe, die net als 
Koen jazz gaat studeren aan het 
conservatorium. Hij neemt een 
aantal medestudenten mee. De 
slotact op zaterdagavond zal na 
het succes van vorig jaar weder-
om bestaan uit Alle Dertien Soul. 
Een nu nog groter gezelschap 
regiomuzikanten brengt dan on-
der de bezielde leiding van gi-
tarist Daan van Putten prachti-
ge soulklassiekers. Dit jaar zin-
gen onder andere Ivar Vermeu-
len, Fred Koridon en zijn zoon 
Nando mee.
De afsluitende act op zondag-
avond belooft ook bijzonder te 
worden. Drummer Koen van der 
Wel uit IJmuiden komt dan met 
zijn formatie Rex, voortgeko-
men uit de maandelijkse sessies 
in foyercafé Rex van de stad-
schouwburg Velsen. Voor het 

optreden in Santpoort wort Rex 
aangevuld met de landelijk be-
kende jazz-, funk- en soulzange-
res Jessica Manuputty. 
Santpoort Jazz, Blues & Soul 
wordt vrijdagavond geopend 
door Blues Treat. Deze band wis-
selt uptempo shuffles en fun-
ky songs af met slepende slow-
blues en vuige boogies. Op za-
terdag spelen ook Coupe DeVil-
le en Fusion Juice. De eerstge-
noemde band covert de kenmer-
kende latin-songs van Willy de-
Ville. Fusion Juice maakt (acid) 
jazz, funk, soul en wereldmuziek 
met composities van o.a. Incog-
nito en Chaka,  Jamiroquai en 
Herbie Hancock.
Zondagmiddag is net als bij de 
twee eerdere edities van Sant-
poort Jazz voor Ray’s Initiative 
Bigband. Het repertoire van het 
getalenteerde gezelschap be-
staat vooral uit funky en groo-
vy bigbandnummers. Maar een 
goed swingnummer of een lek-
kere salsa gaat het omvangrijke 
jazzorkest ook niet uit de weg. 
Zie ook www.facebook.com/
santpoortjazz.

Rijdag Modelspoorbaan
in Spaarnwoude

Velsen-Zuid - Op zondag 1 sep-
temner houdt Modelbouwver-
eniging Het Y een Open Rijdag. 
Gastrijders met locomotieven 
uit het hele land zullen het  ei-
gen materieel van de vereniging 
aanvullen. Op de 600 meter lan-
ge spoorbaan rijden alle  stoom-, 
elektrische- en diesellocomotie-
ven de gehele dag rondjes. Groot 
en klein kunnen tegen een kleine 
bijdrage in de passagierswagons 
mee rijden.
Op deze dag wordt tevens de  
nieuwe Hoge Spoorbaan met 

de spoorbreedtes 127 mm en 89 
mm in gebruik genomen, evenals 
de nieuwe locomotievenberging. 
Verder is de werkplaats open 
voor bezoekers, met een presen-
tatie van statische stoommachi-
nes. 
Om 10.00 uur wordt begonnen 
met het opstoken van de stoom-
locomotieven, om 11.00 uur be-
gint de eerste rit en de laatste- rit 
wordt gereden om 16.00 uur.  U 
vindt de modelspoorbaan in Re-
creatiepark Spaarnwoude aan de 
Genieweg 38a in Velsen-Zuid.

Groot feest op tiende 
editie volleybaltoernooi
Velserbroek - Het tiende dames 
straten zaalvolleybaltoernooi op 
zaterdag 12 oktober in het Pol-
derhuis wordt met een optreden 
van twee geweldige artiesten uit-
geserveerd. De organisatie kon-
digt met gepaste trots een wer-
velende show aan, die rond 21.00 
uur in de kantine van het Polder-
huis losbarst. Ongetwijfeld zal 
het dak, althans figuurlijk, eraf 
gaan als achtereenvolgens Fun-
ky Diva Ezz en DJ Bas (foto) hun 
opwachting maken om ter plek-
ke nadrukkelijk van hun muzika-
le aanwezigheid te getuigen. 
De meeste aanwezigen zullen 
de twee artiesten goed kennen, 
maar voor degenen bij wie niet 
onmiddellijk een denkbeeldi-
ge bel gaat rinkelen na het ho-
ren van hun namen een beknop-
te biografie. Funky Diva Ezz be-
schikt over een even krachtig 
als warm stemgeluid dat volle-
dig recht doet aan haar reper-
toire, dat disco-, dance- en soul-
nummers omvat. Haar gevoel 
voor entertainment zorgt ervoor 
dat bezoekers als het ware naar 
het podium worden toe getrok-
ken en dat niemand meer stil 
kan blijven staan. Esther oftewel 
Funky Diva Ezz, is een zangeres 
met uitstraling en haar perfor-
mance is van hoge kwaliteit .En 
vanzelfsprekend zal ook DJ Bas 
zich weer laten gelden in de kan-
tine van het Polderhuis. Als geen 
ander is Bas Dortmundt als DJ 

in staat muziekstijlen als puzzel-
stukjes bij elkaar te laten komen 
tot één geheel. Niet voor niets 
zijn Frans Looij, Frank Post en 
Jankees Holst als organisatoren 
van het dames straten volleybal-
toernooi heel blij en trots dat DJ 
Bas langskomt in het hem zo ver-
trouwde Polderhuis om voor ei-
gen publiek een daverende mu-
zikale show weg te geven. 
Ook dit jaar verleent Volleybal-
vereniging Smashing Velsen 
haar volledige medewerking aan 
het traditonele sportfestijn waar 
‘half’ Velserbroek inmiddels jaar-
lijks reikhalzend naar uitkijkt. 
Daarbij is het voor de organisa-
tie een gelukkige omstandigheid 
dat naast hoofdsponsor HHI Me-
taalwerken ook de meeste sub-
sponsors inmiddels te kennen 
hebben gegeven de tiende lus-
trumeditie van het toernooi mo-
gelijk te maken.

Afscheid na 17 jaar
Driehuis - Een stralende Made-
lon Van Waalwijk van Doorn heeft 
vorige week vrijdag na 17 jaar af-
scheid genomen van Strawber-
ries Dames 1. De sympathieke 
hockeyster kan terugkijken op 
een mooie carrière met promo-
tie naar de 1e klasse als bekro-
ning. Dit seizoen gaat zij in Da-

mes 2 spelen. Strawberries ken-
de een geweldig weekeinde met 
vier drukbezochte activiteiten: de 
afscheidswedstrijd van Made-
lon, de kick-off van de Jongste 
Jeugd en hockeykledingbeurs op 
zaterdag en de eerste Strawber-
ries Zomerborrel op zondag. (fo-
to: Marian de Hoog)

Santpoort-Zuid - De beelden-
tentoonstelling die al vele bezoe-
kers naar de Ruïne van Bredero-
de heeft getrokken, wordt ver-
lengd tot en met zondag 8 sep-
tember.
Met het prachtige zomerweer is 
er veel te genieten op de mooie 
locatie van de 700-honderd jaar 
oude kasteelruïne. De  verbrok-
kelde muren en nissen bieden 
plaats aan bronzen beelden  en 
de combinatie van de oude ste-
nen met de sculpturen is verras-
send mooi. Er is een publieks-
vriendelijke expositie te zien met 
werk van 10 kunstenaars die al-
len het beeldhouwen als am-
bacht uitoefenen en uit heel Ne-
derland afkomstig zijn. 
Ondanks alle variatie in stijl, kleur 
en patina hebben de beelden al-
lemaal gemeen dat ze figura-
tief zijn en van een hoog artis-
tiek gehalte. De uitgebeelde on-
derwerpen zijn zeer divers: ha-
ringhappers en een kudde koei-
en van Gerard Brouwer, dansen-
de nonnen en monniken van Ka-
rel Gomes, tuinbeelden van vo-
gels in vlucht van Jonneke Kod-
de, een gevallen engel van Evert 
van Kooten Niekerk, vrouwen ge-
inspireerd op de klassieke oud-
heid van Eva Steiner, machtige 
mannen in zetels van Dick Aerts 
die ook zijn fonteinbeeld Lof Der 
Zotheid exposeert, en een mag-
nifiek geconstrueerd paard uit 
drijfhout van Marjolijn de Bruin. 
Blikvanger bij de entree is het 
grote bronzen paardenbeeld van 
Yvonne Piller die ook de organi-
sator is van deze tijdelijke beel-
dentuin. Zie ook www.beelden-
tuinsantpoort.nl.

Beeldentuin 
op ruïne 

wegens succes 
verlengd

Velserbroek - Woensdag 21 
augustus kreeg de politie rond 
05.25 uur de melding dat er ge-
probeerd werd om een inbraak 
te plegen bij een brillenzaak aan 
de Galle Promenade. Meerdere 
personen hadden een raam ver-
nield, maar voor zo ver bekend 
zijn er geen verdachten het pand 
binnen geweest en is er niets 
weggenomen.

Inbraakpoging
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Minder regeldruk MKB
Velsen - Gemeenteraadslid Be-
ryl Dreijer van de gelijknamige po-
litieke partij heeft een aantal vra-
gen en voorstellen aan de ge-
meente gedaan over het vermin-
deren van regeldruk voor het Mid-
den en Klein Bedrijf (MKB). Dat 
heeft te maken met een onderzoek 
van MKB-Nederland hierover en 
tevens met het gegeven dat da-
gelijks bedrijven failliet gaan. ,,We 
moeten ondernemers nu niet on-
nodig voor de voeten lopen’’, vindt 
Beryl Dreijer. De gemeente Velsen 
heeft niet meegedaan aan het on-
derzoek van MKB-Nederland, om-
dat dit aan de aandacht was ont-
snapt. Wel hebben zij meegedaan 
met het Bewijs van Goede Dienst 
om de dienstverlening te monito-
ren en te verbeteren. Begin 2012 
kreeg Velsen dit Bewijs met een 
score ‘zeer goed’. Een aantal pun-
ten die in het onderzoek van MKB-
Nederland bij een aantal gemeen-
ten slecht geregeld waren, zijn in 
Velsen wel beter geregeld. Zo wor-
den minder vaak uittreksels aan-
gevraagd die ondernemers meer 
tijd kosten. En ook hoeven hore-
ca-ondernemers geen extra aan-
vraag te doen om hun café langer 

open te houden bij evenementen, 
omdat de gemeente geen eindtijd 
voor het schenken hanteert. Wel 
is er per evenement een eindtijd 
aangegeven. Wat betreft de wet 
BIBOB (Bevordering Integriteits-
Beoordelingen Openbaar Bestuur) 
is de gemeente Velsen zeer actief 
met een brede visie. De per 1 ju-
li gewijzigde wet wordt momen-
teel in de gemeente besproken. En 
ook het door Beryl Dreijer aange-
geven voorstel om de Welstands-
commissie te vervangen door 
ambtelijke toetsing, om procedu-
res te versnellen, is bij de gemeen-
te Velsen al bekend. Na de zomer 
krijgt de gemeenteraad hierover 
een voorstel van het college. Ver-
der zal wethouder Vennik binnen-
kort in overleg met MKB IJmond 
gaan over het Actieplan Detail-
handel en de verbeteringen die zij 
in Velsen voor ogen hebben. Om-
dat in Velsen het aantal regels en 
vergunningen al behoorlijk is te-
rug gebracht, vindt het college dat 
er sprake is van een aantrekkelijk 
ondernemersklimaat en een goe-
de dienstverleningen, evenals een 
lage regeldruk, hoewel er altijd 
verbeterpunten blijven.

Beweging in winkel-
centrum IJmuiden

IJmuiden – Begin 2014 wordt be-
gonnen met het vernieuwen van 
de riolering aan de Lange Nieuw-
straat. Tegelijkertijd wordt de 
straat veiliger ingericht en voorbe-
reid op de komst van het HOV-tra-
cé. Kosten hiervoor worden mede 
door de provincie Noord-Holland 
betaald.   
Ondertussen zijn al verschillen-
de gesprekken geweest over de 
nieuwe inrichting van het win-
kelcentrum van IJmuiden tussen 
Plein 1945 en Marktplein. De ge-
meente wil samen met de direct 
betrokken winkeliers en andere 
belanghebbenden het winkelcen-
trum van IJmuiden een aantrek-
kelijk verblijfsgebied maken voor 
dagelijkse boodschappen en ple-
zierig winkelen en recreëren. De 
ruimtelijke impuls is een eerste 
stap. De gemeente praat met elke 
winkelier in het plangebied om in-
zicht te krijgen in wensen en idee-
en over het gebied. Op 3 juli is met 
zestien winkeliers van het winkel-
gebied gepraat. Daarbij kwam een 
aantal wensen op tafel. Winkeliers 
willen bijvoorbeeld graag meer 
horeca met terrassen in de zon en 
al het vastgoed in het plangebied 
opknappen. Ook de kiosken moe-
ten worden opgeknapt. Opvallend 

was dat men kwam met een visse-
rij-thema voor het winkelgebied. 
Verder wil men een warme sfeer 
creëren met frisse elementen voor 
het openbaar gebied. Een ande-
re wens is de markt te verplaatsen 
naar de Lange Nieuwstraat zodat 
het publiek ook de winkels langs 
gaat. Het gratis parkeren wordt als 
een van de grootste pluspunten 
van het winkelcentrum in IJmui-
den gezien. Daarnaast moet er 
ook meer ruimte komen voor het 
parkeren van fietsen.
De gemeente wil samen met be-
trokkenen een ontwerp maken 
voor aanpassingen en verbete-
ring van de winkelpuien en luifels 
in het plangebied. Dat zal in ieder 
geval gebeuren met het vastgoed 
dat in eigendom van de gemeen-
te is. Hopelijk zullen andere eige-
naren van vastgoed deze impuls 
aangrijpen en het goede voor-
beeld volgen. De gemeenteraad 
heeft overigens een amendement 
raadsbreed aangenomen om on-
derzoek te laten doen naar dub-
belzijdige bewinkeling volgens 
het plan van de Winkeliersvereni-
ging Stadscentrum IJmuiden. Be-
gin 2014 verwacht men de plan-
nen zover te hebben voor een in-
spraakronde.

Aangenaam zomers
De meteorologische zomer sluit 
in stijl af, want tot zondag blijft 
het fraai weer. Een hogedrukge-
bied in de buurt van Nederland 
met uitstraling naar het noord-
oosten geeft tot het weekeinde 
overwegend zonnig en bovenal 
droog weer af. Ideale tempera-
turen van rond 22 graden hou-
den we ook nog enige tijd vast. 
Wel komt er wat meer bewol-
king in de IJmond.

In het weekeinde zien we toch 
wel een kleine verandering, als 
de depressies waarschijnlijk 
een wat zuidelijker koers gaan 
volgen. Mogelijk belandt een 
nog wat uitdiepende depressie 
dan op het noordelijk gedeel-
te van de Noordzee en dat is 
al een eind richting Nederland. 
Regen- en buiengebieden han-
gen hiermee samen.

De neerslagsignalen zouden in 
eerste instantie Noord-Neder-
land kunnen bereiken. De kans 
op enkele buien neemt zater-
dag en zondag ook in onze re-
gio toe en met 18-19 graden is 
een stuk het koeler.

Het Amerikaanse weermo-
del was steeds opvallend con-
sequent met in de eerste week 

van september een flinke lift 
van het kwik richting zomer-
se waarden. Mocht dit scena-
rio alsnog gaan uitkomen, dan 
krijgt de zomer gewoon weer 
een leuk vervolg en hebben we 
tot pakweg 7 september prima 
weer. Maar de twijfels groeien, 
want het Europese weercen-
trum is veel gematigder over de 
vooruitzichten.

De eerste fase van septem-
ber (‘als de kinderen weer naar 
school zijn’) heeft wel de naam 
om stabiel en warm weer af te 
leveren. In sommige gevallen 
zijn tot na 15 september tempe-
raturen opgetekend van boven 
30 graden, maar tropenwaarden 
zijn zeldzaam.

Diverse prognoses voor de mid-
dellange termijn mikken op een 
puike septembermaand. Het 
is dus de vraag of de eventue-
le depressiedoorbraak ook echt 
gestalte gaat krijgen. Volgens 
de net genoemde prognoses 
krijgt het wisselvallige en koele 
weer dus nauwelijks een kans.  

Meer via de weerprimeurlijn 
0900-1234554.

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

Duistere Dierenrijk in 
Pieter Vermeulen Museum
Driehuis - Van 8 september tot 
en met 3 februari is de tentoon-
stelling Het Duistere Dierenrijk 
te zien en te beleven in het Pie-
ter Vermeulen Museum. In de-
ze interactieve tentoonstelling 
wordt iedereen vanaf 6 jaar door 
de vriendelijke nachtwachter uit-
genodigd om op pad te gaan en 
van alles te ontdekken over de 
dieren die actief zijn op de mo-
menten dat wij slapen. En dat 
zijn er nogal wat! 
Dassen, uilen, beverratten en 
vleermuizen zijn natuurlijk ech-
te nachtdieren maar er zijn ook 
dieren die tegenwoordig over-
dag rust nemen om de mens te 
mijden zoals zwijnen en herten.
In de veelzijdige expositie ko-
men deze nachtdieren allemaal 

voorbij van nachtvlinder tot mar-
ter. Er wordt even stilgestaan bij 
de oorzaken en gevolgen van 
het lichter worden van ons land. 
Grappige zaken zoals BN’rs (be-
kende nachtdieren) komen ook 
voorbij.
Bij de productie is veel aandacht 
voor interactie en spelletjes. Zo 
zijn er aparte ruimtes waar o.a. 
kinderen hun eigen schimmen-
theater kunnen maken of waar 
spannende nachtopnames te 
zien zijn van een dassenfami-
lie. Wie zou niet eens in de huid 
willen kruipen van Batman, wil-
len voelen aan de vacht van een 
echte das of vos of de vele op-
gezette dieren van dichtbij wil-
len bekijken!? Het kan allemaal 
in het Duistere Dierenrijk’

IJmuiden - Chris Hinze staat dit 
jaar 40 jaar in de theaters. Hij 
viert dit jubileum met een bijzon-
dere multimediaproductie, geïn-
spireerd op de vijf elementen van 
de Azteken: Sun, Wind, Rain, Wa-
ter & Corn en met een groot aan-
tal vrienden. Want het is juist de-
ze combinatie van topmuzikan-
ten en kunstenaars die van dit 
jubileumproject een waar spek-
takel maakt voor alle zintuigen. 
De heldere klanken van fluitist 
Hinze, het bijzondere stemgeluid 
van Reut Rivka Sha (Israel), de 
elektronische rythmscapes van 
Coen Molenaar die authentie-
ke Indiaanse drum- en percus-
siesounds tot leven wekt én de 
uitzonderlijke instrumentale be-
zetting van ‘Del Silencio’ krijgen 
een visueel kader in prachtige 
videoprojecties van Mexico, de 
Maya’s en Azteken. Met tot slot 
de ‘live’ schilderingen die Wou-
ter Stips op het podium maakt, 
op de vruchtbare klanken van:  
Sun, Wind, Rain, Water & Corn. 
Thalia Theater, vrijdag 18 okto-
ber, aanvang 20.30 uur, entree 
17,50 euro, entree inclusief ca-
fé-deluxe arrangement aan privé 
tafeltje (half flesje incl. luxe hap-
jes): 27,50 euro. Zie www.thalia-
theater.nl

Chris Hinze 
viert jubileum 

in Thalia

Heemskerk - Zaterdag 7 sep-
tember van 11.00 tot 12.00 uur 
zingt Beverwijks Oratoriumkoor 
Tremenda o.l.v. dirigent Paul 
Waerts enkele delen uit de Mes-
siah van G.F. Händel in de pu-
bliekshal van het gemeentehuis 
in Heemskerk. Belangstellenden 
kunnen meezingen, maar zij die-
nen dan wel iets eerder aanwe-
zig te zijn. Men kan ook alleen 
komen luisteren. Tremenda voert 
de Messiah uit op 6 april 2014 in 
de Agathakerk te Beverwijk. De 
open repetitie in het gemeente-
huis is een voorproefje. Tremen-
da repeteert op de maandag-
avond in de Vredevorstkerk aan 
de Laan der Nederlanden te Be-
verwijk. Iedereen is welkom om 
een keer te komen kijken.

Meezingen 
met Tremenda





















Infopagina

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

Enquête voor ondernemers
Het ondernemersloket is sinds 
een aantal maanden langer open 
en de medewerkers van het Klant 
Contact Centrum zijn het eerste 
aanspreekpunt. Hoe bevalt onder-
nemers dat? Dat wil de gemeen-
te Velsen graag van hen weten via 
een enquête.

Sinds 1 december 2012 kunnen on-
dernemers tijdens de reguliere ope-
ningstijden van het stadhuis terecht. 
Het Klant Contact Centrum (KCC) 
verzorgt dan het eerste contact. Als 

het nodig is, spelen zij vragen door 
naar het ondernemersloket.

De gemeente Velsen wil graag weten 
hoe die gang van zaken ondernemers 
bevalt. Van 1 september tot 1 janua-
ri 2014 krijgen de ondernemers die 
contact hebben met de gemeente 
daar een aantal vragen over voorge-
legd. De vragenlijst staat op het digi-
tale ondernemersloket www.velsen.
nl/loketten/ondernemersloket. In 
het eerste kwartaal van 2014 worden 
de resultaten bekendgemaakt.

Kastanjebloedingsziekte
Minstens tien kastanjes in de ge-
meente Velsen zijn dit jaar dood-
gegaan door de kastanjebloe-
dingsziekte. De gemeente gaat ze 
opruimen.

In de gemeente Velsen staan veel 
kastanjebomen; een aantal daarvan 
is besmet met de kastanjebloedings-
ziekte. De ziekte, die wordt veroor-
zaakt door een bacterie, ontwikkelt 
zich grillig. Het is moeilijk te voor-
spellen of een aangetaste boom dood 
zal gaan. De gemeente Velsen volgt 
bij de bloedingsziekte in kastanjes 
het landelijke beleid: de bomen laten 
staan tot ze daadwerkelijk dood zijn.

Dit jaar zijn er minstens tien gesneu-
veld, meer dan in andere jaren. Wel-
licht dat het extreme weer in de af-
gelopen periode daar een rol in heeft 
gespeeld. De dode bomen worden in 
het najaar verwijderd, omdat ze een 
gevaar kunnen zijn voor hun omge-
ving.

Wie een dode kastanje ziet, kan dat 
melden bij het Klant Contact Cen-
trum van de gemeente (tel. 0255-

567200) of via de website van Vel-
sen (homepage, middelste kolom: 
‘ik wil… melding doorgeven over de 
openbare ruimte’).

Meer informatie via www.vwa.nl, de 
Voedsel- en Warenautoriteit van het 
Ministerie van Economische Zaken. Controleactie in

havengebied IJmuiden
Samen met politie, agentschap 
Telecom, de Belastingdienst en 
de douane heeft de gemeente 
Velsen op 23 augustus een con-
troleactie in het havengebied van 
IJmuiden uitgevoerd. Het is on-
derdeel van een reeks van contro-
les die gaan plaatsvinden.

Vrijdag 23 augustus 2013 heeft er in 
het havengebied van IJmuiden een 
integrale controle plaatsgevonden. 
Bij deze controle zijn diverse ple-
ziervaartuigen gecontroleerd. Naast 
naleving van de scheepvaartwet-
geving is hierbij ook gekeken naar 
eventuele diefstal, heling, overtre-
dingen van fiscale regels en zijn al-
coholcontroles gehouden. 

Tijdens de controle zijn 37 vaartui-
gen en 40 personen gecontroleerd. 
Alle vaartuigen en personen zijn on-
derworpen aan een uitgebreide con-
trole door de diverse samenwer-
kende ketenpartners. Door de poli-
tie, het agentschap Telecom en de 
Belastingdienst en Douane zijn di-
verse overtredingen geconstateerd, 
waaronder overtredingen van het 
afmeerverbod, gebreken aan de ma-
rifoon en openstaande belasting-
schulden.

Het integrale optreden maakt deel 
uit van een reeks van controles in 
het havengebied van IJmuiden in 
de komende jaren, waarbij sprake 
is van een nauwe samenwerking 
tussen de gemeente Velsen, de Po-
litie, het Openbaar Ministerie, de 
Belastingdienst, Douane en andere 
overheidsinstellingen. Tijdens een 
eerdere controle op 18 juni 2013 
zijn panden gecontroleerd op ge-
bruik voor zaken die strijdig zijn 
met het vigerend bestemmings-
plan. Ook werden toen meerdere 
auto’s in beslag genomen en wer-
den openstaande belastingschul-
den geïnd.

De havens van de gemeente Vel-
sen vormen een dynamisch gebied, 
gelegen aan de monding van het 
Noordzeekanaal. Het havengebied 
is veruit het belangrijkste centrum 
van economische activiteit binnen 
de gemeente Velsen en verdient 
het dan ook om als zodanig te wor-
den gekoesterd. In het kader van de 
revitalisering van het havengebied 
van IJmuiden is het van belang dat 
situaties die strijdig zijn met be-
staande wet- en regelgeving door 
het gezamenlijk optreden van de 
ketenpartners worden bestreden.

Uitreiking JeugdSportPas
Wethouder sport Annette Baerveldt reikt de JeugdSportPas uit op basis-
school De Triangel in Velsen-Noord. De JeugdSportPas is voor het 7e sei-
zoen gestart in Velsen. Leerlingen van groep 3 t/m 8 van het basisonderwijs 
kunnen inschrijven via www.jeugdsportpas.nl. (foto: Ko van Leeuwen)

Open Wi-Fi in publiekshal
Wie in de publiekshal van het 
stadhuis van Velsen komt, kan ge-
bruik maken van open Wi-Fi – een 
draadloze internetverbinding.

Sinds eind augustus stelt de ge-
meente Velsen kosteloos Wi-Fi be-
schikbaar aan burgers en klanten die 
in de publiekshal van het stadhuis 
komen. Het is volgens het ‘open’ Wi-
Fi principe; wel moeten gebruikers 
de vrijwaringsclausule accepteren 

(disclaimer). Die houdt in dat zij het 
netwerk op eigen risico gebruiken 
en niets illegaals zullen doen (pro-
beren gegevens te achterhalen waar 
zij normaal gesproken ook geen toe-
gang toe hebben). 

De bezoekers maken gebruik van de 
internetverbinding van de gemeen-
te. De naam van het draadloze net-
werk is ‘Velsen Gast’. Een code of 
wachtwoord is niet nodig.
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Verkeersmaatregelen 31 augustus

Havenfestival IJmuiden
Op zaterdag 31 augustus is het 
Havenfestival IJmuiden. Het fes-
tival rond de Trawlerkade biedt 
zeer gevarieerde optredens. 
De haven ligt vol met prachti-
ge schepen. Het volledige pro-
gramma staat op www.haven-
festivalijmuiden.nl en wordt uit-
gedeeld bij de infostand aan het 
begin van de Trawlerkade.

Er zijn verkeersmaatregelen voor 
de veiligheid van wandelend en 
fietsend publiek en om de toe-
stroom van publiek dat met de au-
to komt in goede banen te leiden. 
Op belangrijke punten staan ver-

keersregelaars. Parkeren is moge-
lijk in het middenhavengebied.

De hele Trawlerkade en alle zij-
straten ervan worden afgesloten 
voor autoverkeer. Bestemmings-
verkeer – bedrijven en bewoners 
– kan voor die dag een ontheffing 
krijgen. Fietsers en bromfietsers 
mogen het terrein niet op; er is een 
bewaakte fietsenstalling. 

Bus 74 komt vlak bij het festival-
terrein vanaf het Pontplein. Daar 
komt ook de draagvleugelboot uit 
Amsterdam aan. Meer informatie 
op www.velsen.nl.

Rijkswaterstaat doet groot on-
derhoud aan de A9 vanaf knoop-
punt Velsen tot en met afslag 
Heemskerk. Van half augus-
tus tot begin oktober 2013 wor-
den de voegovergangen vervan-
gen en krijgt de weg een nieuwe 
laag asfalt. Het verkeer moet re-
kening houden met omleidingen 
en extra reistijd.

Het asfalt op de A9 is verouderd en 
aan vervanging toe. Daarom brengt 
Rijkswaterstaat een nieuwe laag 
aan op de weg in de richting Alk-
maar en op de oostelijke op- en af-
rit Heemskerk (richting Alkmaar). 
Ook worden de voegovergangen 
vervangen – de voegen tussen de 
verschillende wegdekplaten. Daar-
naast zijn er onderhoudswerk-
zaamheden aan viaduct Communi-
catieweg over de A9 ter hoogte van 
afslag Heemskerk. Alle werkzaam-
heden vinden plaats in augustus, 
september en oktober 2013. 

De werkzaamheden zijn als volgt 
gepland:
• 14 augustus-8 september: tus-

sen knooppunt Velsen en verzor-
gingsplaats Twaalfmaat

• 9-21 september: tussen verzor-

gingsplaats Twaalfmaat en afslag 
Heemskerk

• 27-30 september: weekendaf-
sluiting op- en afrit Heemskerk 
(vanuit Amsterdam en richting 
Alkmaar

• 4-5 oktober: afrit Heemskerk

Tijdens de werkzaamheden zijn 
er minder rijstroken beschikbaar. 
De Wijkertunnel en de op- en afrit 
Beverwijk op de A9 (richting Alk-
maar) zijn af en toe tijdelijk afge-
sloten. 

Op de A9 richting Amsterdam vin-
den de werkzaamheden plaats in 
drie nachten:
• donderdag 29 augustus 20.00 uur 

tot en met vrijdag 30 augustus 
05.00 uur

• vrijdag 30 augustus 20.00 uur 
tot en met zaterdag 31 augustus 
05.00 uur

• zaterdag 31 augustus 19.00 uur 
tot en met zondag 1 september 
09.00 uur

In de komende weken staat in de-
ze Infopagina en op de website van 
Velsen waar er aan de A9 wordt ge-
werkt. De werkzaamheden duren 
uiterlijk tot 7 oktober. 

Van Velsen tot afslag Heemskerk

Onderhoud aan A9 van
augustus tot in oktober

Plannen De Ring toegelicht
Positieve reacties op het ontwerp 
en de plek van De Ring – waar 
Sporthal Zeewijk, basisschool de 
Zandloper en peuterspeelzaal 
Humpie Dumpie samen onderdak 
krijgen. Op maandag 26 augustus 
werden de plannen met belang-
stellenden besproken.

Ongeveer 60 mensen kwamen kij-
ken naar het ontwerp en luisteren 
naar de toelichting op de plannen, 
die grotendeels positief werden ont-
vangen. Zorgen waren er over de au-
to’s die, als ze achter De Ring willen 
parkeren, door Groot Helmduin en 
de Spinnekoplaan moeten; dat kan 
overlast geven. Op de parkeerplaats 
staan de auto’s uit het zicht; dit riep 
vragen op over de veiligheid aldaar. 
De reacties op deze punten wor-
den nader bekeken; hier komt de ge-

meente op terug. De procedures voor 
het bouwkundige deel worden ver-
der ter hand genomen. 

De Ring ligt in het verlengde van 
het groene Pleiadenplantsoen, ach-
ter Sportcomplex Zeewijk. De om-
geving van de nabijgelegen duinen is 
terug te zien in de vorm en kleur van 
de gebouwen. In de gebouwen wordt 
veel duurzame en milieuvriendelijke 
technologie toegepast. 
De bouw start in het voorjaar van 
2014. Rond de zomervakantie van 
2015 kunnen de diverse partijen De 
Ring in gebruik nemen.

Op de foto Wethouder Annette Baer-
veldt (sport en onderwijs) in gesprek 
met Leo Wijker van BBV, de bouwer 
van het complex. (Foto: Ko van Leeu-
wen) 

Voorkom woninginbraak
Hoe kunt u inbraak voorkomen? 
Waarom moet u altijd aangif-
te doen? Dat is te horen op een 
voorlichtingsavond in Driehuis 
op donderdag 5 september. Ook 
voor mensen uit Velsen-Zuid. In-
dien nodig is er hulp bij het ver-
voer naar De Driehoek.

De vakantieperiode is voor veel 
mensen een fijne tijd. Helaas slaan 
dan ook inbrekers vaak hun slag. De 
gemeente Velsen en de politie span-
nen zich in om woninginbraken te 
voorkomen en inbrekers op te spo-
ren. Hoe meer mensen daaraan 
meewerken, hoe beter het is, en hoe 
veiliger de wijk wordt.

Het wijkteam van Driehuis / Vel-
sen-Zuid organiseert een voorlich-
tingsavond over de preventie van 
woninginbraken voor de bewoners 
uit Driehuis en Velsen-Zuid. U krijgt 
te horen hoe belangrijk het is om 

een inbraak (poging) te melden bij 
de politie en hoe dat moet gebeuren. 
Verder komt er een ex-inbreker aan 
het woord, die vanuit zijn ‘vakken-
nis’ tips geeft over de beveiliging van 
uw woning. 

Na afloop kunt u vragen stellen. Ie-
dereen die in Driehuis of Velsen-
Zuid woont, is van harte welkom. De 
bijeenkomst is op donderdag 5 sep-
tember 2013 van 19.30 tot 22.00 uur 
in Dorpshuis de Driehoek, Driehui-
zerkerkweg 34a in Driehuis, vlakbij 
de Jan Campertschool. 

Woont u in De Ticht of de Meers-
hoef of in dit deel van Velsen-Zuid 
en heeft u problemen met het ver-
voer? Meldt u zich dan zo spoedig 
mogelijk bij Robert Verbeem van het 
Woningbedrijf Velsen op tel.: 0255-
566588. Er wordt dan voor vervoer 
gezorgd. Vertrek vanaf de Meers-
hoef.
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Voormalig Hokatex terrein

Start laatste fase sanering
In de week van 2 september 2013 
start het bedrijf Bodemzorg met 
de laatste saneringswerkzaamhe-
den op het voormalige Hokatex-
terrein aan de Bloemendaalse-
straatweg in Santpoort-Zuid. De 
uitvoering duurt enkele dagen.

Het ondiepe grondwater op het Hoka-
tex-terrein is voldoende gesaneerd; 
dat is uit recent onderzoek gebleken. 
In het diepere grondwater zijn ech-
ter nog twee vlekken met restveront-
reiniging over. De firma Bodemzorg 
is daar sinds juni 2012 verantwoor-
delijk voor. Zij hebben een nieuw sa-
neringsplan opgesteld, dat is goedge-
keurd door de provincie Noord-Hol-
land. Op de plekken met de restver-
ontreiniging worden voedingsstoffen 

geïnjecteerd op basis van plantaardi-
ge olie, die de biologische afbraak van 
de verontreiniging stimuleren. Het 
grondwater wordt enkele jaren ge-
controleerd om de afbraak van de ver-
ontreinigingen te volgen. 

De werkzaamheden vinden plaats in 
nauw overleg met de gemeente Vel-
sen en de Milieudienst IJmond. Di-
rect betrokken bewoners zijn ge-
informeerd over de werkzaamhe-
den. Alle woningen in het gebied blij-
ven tijdens de werkzaamheden be-
reikbaar voor auto’s, voetgangers en 
(brom)fietsers.

Voor vragen over de saneringswerk-
zaamheden kunt u bellen met Bo-
demzorg, 088-8010801.

Onderhoud groen in Velsen
In 2012 en in 2013 is er minder ge-
daan aan het onderhoud van het 
openbare groen in Velsen. In 2014 
gaat het onderhoud weer terug 
naar het oude, hogere niveau.

Het groen in Velsen wordt in 2013 en 
2012 minder goed onderhouden dan 
in de jaren daarvoor. Dat is gebaseerd 
op het besluit van de gemeenteraad in 
2011 om twee jaar lang op dit punt te 
bezuinigen.

Op verschillende plekken gaat het bij-
voorbeeld niet goed met pas aange-

plante bomen. In veel gevallen is het 
onderhoud en de nazorg van jonge 
aanplant de verantwoordelijkheid van 
een aannemer die ter plekke werk-
zaamheden heeft uitgevoerd. Daar 
komt bij, dat veel jonge bomen extra te 
lijden hebben gehad van het extreme 
weer dit jaar: een koud, droog voorjaar 
en een zeer warme, droge zomer.

In 2014 zijn er weer voldoende mid-
delen om het groen op het eerdere, ho-
gere niveau bij te houden zoals dat be-
schreven staat in het groenbeheerplan 
uit 2009. 

Met een vleugje nostalgie

De nieuwe Bosbeekschool
De nieuwe Bosbeekschool wordt 
een combinatie van oudbouw en 
nieuwbouw – dat heeft het colle-
ge van burgemeester en wethou-
ders 27 augustus 2013 besloten. 
De gemeenteraad moet nog ak-
koord gaan met de financiële con-
sequenties van dit besluit.

In februari 2013 is het plan ingetrok-
ken om in de Groene Scheg in Sant-
poort-Noord een nieuw schoolge-
bouw te bouwen voor De Bosbeek-
school. Daarna zijn drie scenario’s 
onderzocht om te kijken wat er op de 
huidige locatie van deze school moge-
lijk is: volledige nieuwbouw, volledige 
renovatie of een combinatie hiervan. 
Het college van B&W heeft nu in haar 

vergadering van 27 augustus 2013 be-
sloten om op de huidige locatie een 
nieuwe school te bouwen waarbij de 
karakteristieke entree van de school 
met het trappenhuis behouden blijft. 
Voorwaarde is wel dat de gemeente-
raad akkoord gaat met de financiële 
consequenties van dit besluit. 

Het schooljaar 2013/2014 wordt ge-
bruikt om de plannen uit te wer-
ken waarna de Bosbeekschool in het 
schooljaar 2014/2015 tijdelijk elders 
gehuisvest moeten worden. Over de 
locatie daarvoor zal het college van 
B&W binnenkort een besluit nemen. 
Het doel is dat de leerlingen in het 
schooljaar 2015/2016 op de nieuwe 
school kunnen starten.

Zaterdag 7 september

Rabobank Pierloop Velsen
Op zaterdag 7 september 2013 
is de 23ste editie van de Rabo-
bank Pierloop. Zoals gebruikelijk 
heeft deze feestelijke loop flinke 
consequenties voor het verkeer 
dat van noord naar zuid in IJmui-
den wil en andersom. Hieronder 
de belangrijkste gegevens. Meer 
informatie in de speciale Pier-
loopbijlage in de Jutter/de Hof-
geest van volgende week.

Dit jaar is de 23ste editie van de 
Rabobank Pierloop Velsen. Hon-
derden enthousiastelingen – jong 
en oud, mannen en vrouwen, par-
ticulieren en bedrijventeams – lo-
pen van de start in de Briniostraat 
in een grote lus naar de finish in 
de Lange Nieuwstraat. Wethouder 
Annette Baerveldt van sport geeft 
het startschot en reikt de prijzen 
uit.

Er zijn die dag veel mensen op de 
been; niet alleen lopers, maar ook 
publiek en mensen van de orga-
nisatie. De verkeerssituatie is als 
volgt: verkeer dat van de noord- 
naar de zuidkant van IJmuiden 
gaat (en andersom) moet rekening 
houden met flinke stremmingen. 
Dat geldt vooral voor hen die tus-
sen 14.00 en 16.30 uur de lijn krui-
sen Kromhoutstraat-Dokweg-Ha-
venkade-Marconistraat-Moer-
bergplantsoen-Lange Nieuwstraat. 
Stremming geldt ook voor hen die 

rond 15.10 uur in de buurt zijn van 
de Waterloolaan-Zeeweg-Heeren-
duinweg; zij moeten rekening hou-
den met ongeveer 15 tot 20 minu-
ten stilstaand verkeer. Het beste is 
het om tussen 14.00 en 16.30 uur 
weg te blijven met de auto uit de 
zuidelijke helft van IJmuiden, in-
clusief de Lange Nieuwstraat. Ver-
keersregelaars doen hun best om 
de veiligheid te bewaken van lo-
pers, toeschouwers en verkeer-
deelnemers.

Houd voor nadere berichten de 
plaatselijke dag- en weekbladen in 
de gaten. Zie ook www.pierloop.nl.

Afval met PIN betalen
Gaat u vanaf 1 september grof 
huishoudelijk afval naar het af-
valbrengstation brengen waar 
u voor moet betalen? Neem 
dan uw PINpas mee, want con-
tant betalen kan dan niet meer.

Wie grof huishoudelijk afval 
kwijt moet, gaat naar het afval-
brengstation. De eerste 500 ki-
lo is in principe gratis. Voor een 
aantal soorten afval moet worden 
betaald, omdat de verwerking 
daarvan duur is. 

Wie meer dan 500 kilo brengt, 
moet ook betalen. Tot nu toe kon 
dat contant. Met ingang van 1 
september kan er alleen nog met 
PIN worden betaald en is er geen 
contant geld meer bij het afval-

brengstation uit oogpunt van vei-
ligheid. 

Wat gratis en niet gratis mag 
worden ingeleverd, staat op de 
digitale afvalkalender. Met post-
code en huisnummer kunnen in-
woners van Velsen en Heems-
kerk inloggen op www.hvcinza-
meling.nl. Bij het tabblad ‘Con-
tact’ staan adres en openingstij-
den van het afvalstation. Het ge-
hele overzicht van de verschillen-
de soorten afval en de daarbij be-
horende kosten staat hier ook bij. 

Met vragen kunt u terecht bij de 
klantenservice; op kantoortijden 
te bellen op 0800-0700 en via de 
mail te bereiken op klantenser-
vice@hvcgroep.nl.
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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 vergunningen, 
burgerzaken, buurtbemiddeling, bureau dis-
criminatiezaken, ondernemersloket, openbare 
ruimte, sociale zaken en nog veel meer.

Kunt u iets niet vinden of heeft u een vraag? Bel 
dan 14 0255 of kom langs bij het Klant Contact 
Centrum in het stadhuis. Het KCC is geopend op 

maandag tot en met vrijdag van 09.00 tot 16.00 
uur en op donderdagavond van 18.00 tot 20.00 uur. 
Voor inhoudelijke vragen over het bestemmings-
plan, omgevingsvergunning of daaraan gerela-
teerde 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

Besluiten

Burgemeester en wethouders van 
de gemeente Velsen maken be-
kend dat zij in de periode van 17 
augustus 2013 tot en met 23 au-
gustus 2013 de volgende aanvra-
gen hebben ontvangen voor een 
omgevingsvergunning op grond 
van de Wet algemene bepalingen 
omgevingsrecht. De datum van 
ontvangst is tussen haakjes ver-
meld.

IJmuiden 
Oosterduinweg 9, plaatsen dakkapel 
voorgevel (20/08/2013) w13.000316

Velsen-Zuid 
Oude Pontweg 169, legaliseren be-
staande woonwagen (19/08/2013) 
w13.000313
Stelling 30, oprichten schuur 
na grondkering, (19/08/2013) 
w13.0000315

Santpoort-Noord
Curacaostraat 1, kappen boom 
(17/08/2013) w13.000312
J.T. Cremerlaan 10, plaatsen dakka-

pel (19/08/2013) w13.00310
Vlietweg 16, uitbreiden van drivela-
ne (21/08/2013) w13.000319
Berglaan 12, plaatsen erker 
(23/08/2013) w13.000321
Schipbroekenweg 1, plaatsen 
aanbouw achterzijde woning 
(23/08/2013) w13.000322 

Santpoort-Zuid
Jagtlustlaan 19, kappen boom 
(21/08/2013) w13.000317

Driehuis
Geen mededelingen.

Velserbroek
Zwanebloembocht 160, kappen 
boom (22/08/2013) w13.000230

Velsen-Noord
Wijkerstraatweg 270a, plaatsen dak-
opbouw (19/08/2013) w13.000314

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.

Verlenging beslistermijn
Burgemeester en wethouders van 
Velsen hebben op grond van artikel 
3.9. van de Wet algemene bepalingen 
omgevingsrecht de termijn waar-
binnen zij op de volgende aanvra(a)
g(en) dienen te beslissen verlengd 
met zes weken:

Santpoort-Noord
J.T. Cremerlaan 17, plaatsen 
twee dakkapellen (26/08/2013) 
w13.000231

Ontwerpbesluiten -  uitgebreide 
procedure
Burgemeester en wethouders van 
Velsen maken bekend dat zij het 
voornemen hebben een omgevings-
vergunning te verlenen voor de on-
derstaande aanvraag. De ontwerp 
omgevingsvergunning en overige 
bijbehorende stukken liggen met in-

gang van 30 augustus 2013 geduren-
de zes weken ter inzage bij de afde-
ling Publiekszaken. Tevens zijn de-
ze stukken digitaal in te zien op de 
website velsen.nl via het menu be-
kendmakingen/ direct naar/ meer 
nieuws/ inzage (ontwerp)besluiten. 
Tijdens deze periode van terinza-
gelegging kan eenieder naar keu-
ze mondeling of schriftelijke ziens-
wijzen inbrengen tegen de ontwerp 
omgevingsvergunning. Zienswijzen 
moeten worden gericht aan het col-
lege van burgemeester en wethou-
ders van Velsen, werkeenheid Ver-
gunningen, Postbus 465, 1970 AL 
IJmuiden (bezoekadres Dudok-
plein 1 te IJmuiden). Voor het ken-
baar maken van mondelinge ziens-
wijzen kunt u contact opnemen met 
de werkeenheid Vergunningen, tele-
foon 140255. Het betreft  het volgen-
de ontwerpbesluit:

IJmuiden
Trompstraat locatie Hoogeberg,  ac-
tiviteit brandveilig gebruik zorg-
vleugel  w13.000202.

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 omgevingsvergunnin-
gen - reguliere procedure
Het college van Burgemeester en 
wethouders van Velsen heeft een 
omgevingsvergunning verleend 
voor: 

IJmuiden
Strandweg 6 en 10, vervangen 
van gevelbeplating  (23/08/2013) 
w13.000188
Loggerstraat 100, veranderen van 
een bedrijfsgebouw (21/08/2013) 
w13.000201
Tuindersstraat 132, oprichten 
van een uitbouw (20/08/2013) 

w13.000239
Esdoornstraat 5, oprichten van 
een dakopbouw (26/08/2013) 
w13.000243

Santpoort-Noord
Wulverderlaan 67 t/m 257, on-
derhoud hoogbouw Velserhooft  
(23/08/2013) w13.000247
Duin- en Kruidbergerweg 60, kap-
pen boom (22/08/2013) w13.00268
Molenveltlaan 9, kappen boom 
(22/08/2013) w13.000292

Santpoort-Zuid
Litslaan 5, plaatsen dakkapel 
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Besluiten (vervolg)

Voorontwerp-bestemmingsplan Curaçaostraat

(23/08/2013) w13.000251

Velserbroek
Geen mededelingen. 

Velsen-Zuid
Park Velserbeek, kappen van 7 bo-
men (22/08/2013) w13.000274

Velsen-Noord

Geen mededelingen.

Driehuis
Driehuizerkerkweg 43, kappen 
boom (22/08/2013) w13.000305
Nicolaas Beetslaan ongenummerd, 
kappen van 25 bomen (22/08/2013) 
w13.000290

Horeca/APV/Evenementen

Evenementen 
De burgemeester heeft op grond van 
artikel 2:17 APV de volgende ver-
gunning verleend voor het organise-
ren van een evenement:

Santpoort-Noord  
Hoofdstraat,  Culinair evenement 
Puur, 8 september 2013, U13.007160 
(21/08/2013)

IJmuiden
Trawlerkade en Vissershaven, Ha-
venfestival, 31 augustus 2013, 
U13.006001 (22/08/2013) 
Groeneweg nabij 71 (plein) Bos bor-
relt, akoestische jamsessie, 1 sep-
tember 2013, U13.007742 (26-08-
2013).

Burgemeester en Wethouders 
maken overeenkomstig artikel 
1.3.1 Besluit ruimtelijke ordening 
bekend dat zij voornemens zijn 
een nieuw bestemmingsplan op 
te stellen voor de locatie Cura-
çaostraat te Santpoort-Noord. 
Op grond van artikel 1.3.1, lid 2 
Bro wordt hier gemeld dat geen 
gelegenheid wordt geboden om 
zienswijzen omtrent dit  voor-
nemen naar voren te brengen 
en er wordt geen onafhankelijke 
instantie in de gelegenheid ge-
steld advies uit te brengen over 
dit voornemen. Op het vooront-
werp bestemmingsplan is wel 

inspraak mogelijk.

Aanleiding
Het voorontwerp bestemmings-
plan Curaçaostraat is een nieuw 
bestemmingsplan die het Uitbrei-
dingsplan in Onderdelen Sant-
poort-Noord vervangt. Het ge-
bied bevat het zuidelijke deel van 
de Curaçaostraat te Santpoort-
Noord. Het gebied bestaat uit 12 
garageboxen en één opslagloods. 
Bij deze actualisatie is de insteek 
om te bestemmen overeenkom-
stig de bestaande legale situatie. 
Namelijk de garageboxen, opslag-
loods en tuin ten behoeve van wo-

nen. Momenteel ligt op dit gebied 
een voorbereidingsbesluit. 

Wilt u het plan inzien?
Het bestemmingsplan Curaçao-
straat (idn: BP1502CURACAO-
STRA1.V001) ligt met ingang van 
30 augustus 2013 gedurende zes 
weken voor een ieder ter inzage 
bij de receptie van het stadhuis,  
Dudokplein 1 te IJmuiden. De re-
ceptie is van maandag tot en met 
vrijdag geopend van 09.00 uur tot 
16.00 uur en op donderdagavond 
van 18.00 uur tot 20.00 uur. Even-
eens is een exemplaar van het 
voorontwerp-bestemmingsplan in 

te zien bij de centrale bibliotheek 
te IJmuiden gedurende de gebrui-
kelijke openingstijden. Het be-
stemmingsplan is tevens te raad-
plegen op www.ruimtelijkeplan-
nen.nl. 

Wilt u inspreken?
Inspraakreacties kunnen door een 
ieder schriftelijk worden inge-
diend gedurende bovengenoemde 
termijn. De reacties kunt u richten 
aan het college van Burgemeester 
en Wethouders van Velsen,  Post-
bus 465, 1970 AL IJmuiden, o.v.v. 
“inspraakreactie bestemmings-
plan Curaçaostraat”.

Raadsplein 5 september 2013
Op 5 september 2013 om 19.30 uur vergadert de gemeenteraad Velsen 
in de tijdelijke locatie, Tata Steel Stadion (de thuisbasis van voetbal-
club Telstar) aan de Minister van Houtenlaan 123 in Velsen-Zuid.

1 Opening
2 Actualiteitenuurtje*
 - inspreken inwoners
 - vragenhalfuurtje raadsleden
3 Vaststellen: notulen en besluitenlijst raadsvergadering 4 juli 2013
4 Lijst van aan de raad gerichte brieven
5 Motie 36 van 2013-Visie Noordzeekanaalgebied - bereikbaarheid
6 Bijdrage nieuw verdeelsysteem huurwoningen woningcorporaties
7 Jaarstukken Gemeenschappelijke Regeling Afvalschap IJmond Zaan-

streek
8 Jaarrekening 2012 en begroting 2014 gemeenschappelijke regeling Regio-

naal Historisch Centrum in Noord-Holland (Noord-Hollands Archief )
9 Bestemmingsplan IJmuiden Centrum 
 
Over de onderwerpen die op de agenda staan kan niet worden ingesproken, 
wel kan schriftelijk een reactie worden gegeven. Indien deze tijdig is ingele-
verd – dat kan ook via de mail naar griffier@velsen.nl, – dan wordt de reactie 
vóór de vergadering naar de raadsleden doorgestuurd.

Het raadspleinboekje en de nieuwsbrief liggen ter inzage bij de receptie van 
het stadhuis, evenals bij de bibliotheek aan het Dudokplein te IJmuiden en 
de bibliotheek van Velserbroek aan het Maanbastion. Ook kunt u de agenda 
en onderliggende stukken bekijken via de website raad.velsen.nl

De raadsvergadering is live te volgen via Seaport TV. Een samenvatting van 
de raadsvergadering is terug te zien in de week na de vergadering op Seaport 
TV en via uitzending gemist op www.seaporttv.nl

Raadsvergadering – ‘actualiteitenuurtje’
18.30 – 19.00 – inwoners aan het woord
Inwoners die zich van te voren hebben aangemeld kunnen gedurende 2 mi-
nuten een boodschap meegeven aan de raadsleden. Dit is niet bedoeld om in 
te spreken over onderwerpen die op de agenda staan, maar om andere ac-
tuele en/of dringende zaken onder de aandacht van de raadsleden te bren-
gen. Deze inbreng moet wel betrekking hebben op onderwerpen waar de raad 
over gaat of die relevant zijn voor de raad.

Aanmelden: telefonisch (0255-567502) of via de mail (griffier@velsen.nl) 
tot uiterlijk 16.00 uur op de woensdag vóór de raadsvergadering.
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