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Schouwburg dendert van de lach
Velsen - Met een bonte avond vol
plaatselijke parels en een luidruchtige Tekla Paard (Brigitte
Kaandorp) als presentatrice heeft
Stadsschouwburg Velsen laten
zien hoe belangrijk het theater is
voor onze gemeente. De schouwburg denderde vorige week vrijdagavond van de lach tijdens de
diverse optredens. En creatief directeur Jacob Bron en zijn team
werden in het zonnetje gezet vanwege hun alom gewaardeerde
gastvrijheid.

sing als IJmuidense Tekla Paard die alleen op luid volume werkt. Met dolle
meezingers en maffe uitlatingen presenteerde zij de avond vol wereldberoemde IJmuidenaars. Het feest begon met de tongbrekende rap van Demi Baltus over het belang van het theater.
Ontroerend waren ‘buurmeisje’ Céline Dib en haar vader Samuel die lieten horen waarom zij de finale bereikten bij Holland ‘s Got Talent. De twee
dames La Roux & d’Anjou en hun seksuele uitspattingen deden sommige
aanwezigen het schaamrood naar de
Als je schor en met pijn in de kaken kaken schieten, terwijl anderen bijna
van het lachen naar huis gaat en als uit hun stoel vielen van het lachen. De
drie dagen later de glimlach van je gezicht gebikt moet worden, vanwege
serieuzere zaken: ja, dan kun je wel
zeggen dat je een fantastische theateravond hebt gehad. En die kwaliteit daar draait het allemaal om bij
Stadsschouwburg Velsen. Als deze
seizoensopening nog maar een voorproefje was, wordt het rennen om
nog op tijd een kaartje te bemachtigen. Iedereen weet nog wel dat Stadsschouwburg Velsen kampt met financiële problemen. Jacob Bron werd
daarom een tijdje opzij gezet, maar is
weer helemaal terug. Artiesten steunden hem volop, vanwege zijn talent
om iedereen zich thuis te laten voelen
in de schouwburg, artiest of bezoeker.
Daarom werd hij vrijdagavond halverwege de seizoensopening door Carry
Tefsen op het podium geroepen. Maar
eigenlijk wilde niemand het daarover
hebben, want het was volop feest tijdens deze avond.
Brigitte Kaandorp had vanaf de eerste
opkomst de zaal mee in haar uitdos-

Wereldband met vijf zingende, maffe
mannen was zeer aanstekelijk. Doodstil was het bij de verrichtingen van
ons aller Hans Klok. Tot Tekla Paard
zich ermee bemoeide en zich wel wilde laten wegtoveren. De illusie werd
er niet minder om, maar dat ging natuurlijk ‘gepaard’ met veel gelach.
De beloofde loterij was in handen van
familie van Tekla, de Drie Wezen, die
in zestiger jaren stijl op hilarische wijze prijzen (van artiesten) verlootten.
Met optredens van Ruth Jacott (Leun
op Mij), Carry Tefsen en Brigitte Kaandorp was de avond compleet. Dat belooft wat voor het theaterseizoen! (Karin Dekkers, foto’s: Ron Pichel)
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CDA Velsen:
Zorg,
veiligheid en
Vertrouwd
omgangsvormen!
en dichtbij
Daar
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bij de komende
gemeenteraadsverkiezingen in Velsen.
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Velsen - Nu de zomervakantie voorbij is en de scholen zijn begonnen, is Study
Consultancy ook weer volop in bedrijf. De huiswerkbegeleiding in het centrum van
Santpoort-Noord en in het
stadion van Telstar in VelsenZuid is inmiddels gestart.
Nieuw zijn de huiswerkbegeleiding op het Ichthus Lyceum en het geavanceerd leerlingvolgsysteem HOMi.
Begeleiding van Study Consultancy biedt uitkomst, wanneer een leerling thuis om
uiteenlopende redenen vastloopt bij het maken en leren
van zijn huiswerk. Bij de begeleiding ligt de nadruk op
het aanleren van studievaardigheden, zoals het plannen
en het aanbrengen van structuur. Daarnaast kunnen de
leerlingen bij Study Consultancy terecht voor vakinhoudelijke vragen, van wiskunde tot Latijn. De huiswerkbegeleiding wordt gegeven in
kleine groepjes. Wanneer intensievere ondersteuning nodig is, biedt Study Consultancy ook individuele begeleiding zoals bijles en examentraining. Maatwerk is hierbij
het uitgangspunt. Het kundige team, dat bestaat uit pedagogen, docenten en studenten, kan alle vakken en
alle niveaus aan.

Nieuw voor de leerlingen
van het Ichthus Lyceum is de
huiswerkbegeleiding op hun
school die Study Consultancy na de herfstvakantie start.
Uiteraard kunnen deze leerlingen nu al op een van de
twee andere locaties terecht.
Ook nieuw is het leerlingvolgsysteem HOMi. Met dit
systeem, dat gekoppeld is
aan Magister, worden planningen gemaakt, vorderingen bijgehouden en worden
ouders desgewenst dagelijks
per e-mail op de hoogte gehouden.
Meer weten? Bel 0235392664, mail maar info@
studyconsultancy.nl of kijk
op www.studyconsultancy.
nl. (foto: Mark Sassen)

Het Rondje van…

Informele ontmoetingsplek voor nabestaanden
Haarlem - Elke laatste
woensdag van de maand
wordt Het Rondje van... georganiseerd door Stichting Het
Rouwcafé en Stichting Nabestaandenzorg.
Het Rondje van... is een ontmoetingsplek waar nabestaanden in een ontspannen sfeer tijdens een kopje koffie of thee gedachten,
ervaringen en ideeën kunnen uitwisselen. Ook organisaties en betrokkenen kunnen een rondje geven tijdens
Het Rondje van... Uitvaartzorg Jessica IJzer neemt het
rondje van 27 september voor
haar rekening.
Jessica IJzer: ,,Ik krijg regelmatig de vraag of er een plek
is waar nabestaanden elkaar
kunnen ontmoeten. Tot voor
kort was er geen informe-

le plek, maar nu kunnen we
mensen wijzen op Het Rondje
van... een heel mooi initiatief
dat aansluit op mijn dienstverlening en waar ik graag
een bijdrage aan wil leveren”
Linda Frank: ,,Met Het Rondje van... willen we nabestaanden de gelegenheid bieden
met elkaar in contact te komen. In contact komen betekent een nieuw begin. We
hebben er daarom voor gekozen geen troostende benaming voor dit initiatief te gebruiken, maar ‘Het Rondje
van...’ In een café kun je immers een rondje geven en samen een drankje drinken en
iedereen heeft te maken met
de cyclus van het leven en
heeft daarin zijn/haar eigen
cirkel.” Zelf een Rondje geven? Kijk dan op www.stichting-nabestaandenzorg.nl.

Erik Baalbergen legt wekelijks een typisch IJmuidens
beeld vast. Soms naar aanleiding van de actualiteit of
een evenement, soms gewoon vanwege de mooie taferelen die IJmuiden doorgaans te bieden heeft of bijzondere gebeurtenissen die
plaatsvinden. Achter elke foto schuilen wetenswaardigheden over IJmuiden. Deze
week aandacht voor ‘School
D’ aan de Heidestraat.
Aan de Schoolstraat in Velseroord wordt in opdracht van
de gemeente Velsen een nieuwe
openbare lagere school D gebouwd. Het schoolgebouw met
aanvankelijk vier lokalen opent
in juli 1907 haar deur. Het vervangt de oude houten school
die vanaf 1867 aan de Zeeweg stond, in de kanaalgraversbuurtschap De Heide. In 1903
wordt De Heide omgedoopt tot
Velseroord. In de jaren daarna
groeien Velseroord en IJmuiden
naar elkaar toe. In 1926 wordt
Velseroord bij IJmuiden getrokken en ‘IJmuiden-Oost’ genoemd. Omdat IJmuiden al een
Schoolstraat heeft, wordt de
Schoolstraat in IJmuiden-Oost
omgedoopt tot Heidestraat. De
nieuwe school met onderwijzerswoning wordt ontworpen
door gemeentelijk bouwopzichter Kramer, bekend van onder
andere de visserijschool aan de
Havenkade. In 1924 wordt de
school uitgebreid met een lokaal en een gymnastiekzaal. Tijdens de mobilisatie aan de vooravond van de Tweede Wereldoorlog worden soldaten en onderofficieren van de mitrailleurcompagnie van het 12de Regiment Infanterie ondergebracht
in School D. De leerlingen moe-

ten uitwijken naar School H
aan de Wijk aan Zeeërweg. Tijdens de eerste jaren van de bezetting wordt het gebouw weer
als school gebruikt. In 1940 krijgen de openbare lagere scholen
in Velsen een nummer in plaats
van een letter. School D wordt
School nr. 3. Het gebouw blijft
in de volksmond ‘School D’ heten. Tijdens de latere oorlogsjaren worden de leerlingen weer
bij andere scholen in IJmuiden
ondergebracht. Na de bevrijding
wordt School D gebruikt door
de Binnenlandsche Strijdkrachten. De leerlingen betrekken begin 1946 weer het schoolgebouw aan de Heidestraat. Eind
1946 krijgen de genummerde
scholen echte namen; School nr.
3 wordt de Theo Thijssenschool.
In 1947 wordt School D afgekeurd als schoolgebouw en verhuizen de leerlingen naar de F.L.
Ossendorpschool aan de Wijk
aan Zeeërweg.
Vanaf 1947 vinden steeds meer
culturele activiteiten plaats in
School D. In april 1948 wordt
hier ook een openbare leeszaal met uitleenbibliotheek geopend. Tot in 1950 wordt de
gymnastiekzaal nog als distributiecentrum gebruikt; daarna onder andere als expositiezaal en
schoolruimte. Vanaf 1949 herbergt School D ook de Velserbeek kleuterschool, de latere
Jan Campertkleuterschool, met
een eigen ingang tegenover het
sportveld aan de Troelstraweg.
Deze kleuterschool verhuist later naar de nieuwbouw in Driehuis. In 1979 wordt School D
verbouwd tot kunstencentrum.
Momenteel is School D in gebruik door het Kunstencentrum
Velsen en krijgt menig IJmuidenaar hier les in muziek, dans en
beeldende kunst.
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Rondrit met fotostop
over terrein Tata Steel

Lezing over ineffectieve
overtuigingen

Bloemendaal - Zondag 1
oktober van 14.00 tot 16.00
uur houdt Carmen de Haan
een verhaallezing ‘Wat nou
als je alles durft?’ Hierbij gaat het over twaalf ineffectieve
overtuigingen

waar ieder positief mens
wel van af wil.
Je weet dat je meer kunt,
maar je blokkeert steeds.
Jezelf telkens in de luren leggen door zenuwen
niet de baas te zijn. Of je
laat je wéér manipuleren
door die ene bullebak. Er
zijn tig redenen op te noemen waarom je je niet zo
gedraagt zoals je eigenlijk zou willen. Maar altijd
zijn je reacties gebaseerd
op één (of meerdere) van
de twaalf negatieve overtuigingen uit de RET, rationele effectiviteitstraining,
een methode om af te rekenen met ongewenst gedrag en ongewenste emoties. Helder en duidelijk.
De verhaallezing wordt gehouden in het St. Raphael kerkje, Popellaan 1 te
Bloemendaal van 14.00 tot
16.00 uur. Bijdrage 9,00 euro, inclusief koffie of thee
en schrijfgerei. Reserveren
is niet nodig, belangstellenden zijn van harte welkom.

Sociaal Wijkteam helpt
tegen eenzaamheid

IJmuiden - Kent u iemand
die zich wel eens eenzaam
voelt? Of heeft u daar zelf
soms last van? Het Sociaal
Wijkteam weet raad. Donderdag 21 september staat
het Sociaal Wijkteam op de
weekmarkt in IJmuiden om
advies te geven hoe u hier

mee om kunt gaan. Daarnaast delen ze een doe-hetzelf-cakepakket uit om iemand die eenzaam is een
keer te verrassen met een
zelfgebakken cake. Van 9.00
tot 13.00 uur zijn ze op de
markt te vinden. Gaat u ook
langs?

Kijk voor het actuele nieuws op

www.jutter.nl

www.hofgeest.nl

IJmond
Duurzaam
Award 2017
Regio - Op dinsdag 14 november wordt, tijdens het
ondernemersnetwerkevent
IJmond Onderneemt, de
IJmond Duurzaam Award
uitgereikt.
Deze prijs wordt jaarlijks
uitgereikt aan het bedrijf
dat duurzaam ondernemen zo optimaal mogelijk
heeft geïntegreerd in de
eigen bedrijfsvoering. Internationale visser Parlevliet & Van der Plas is één
van de drie kanshebbers
voor de prijs. Het bedrijf,
onder meer gevestigd in
IJmuiden, realiseerde diverse innovaties in eigen
beheer en zag het energieverbruik de afgelopen
jaren flink dalen.
Strandpaviljoen Timboektoe is ook genomineerd.
Dit bedrijf wist het gouden
keurmerk van Green Key
te bemachtigen door zonnepanelen op het dak te
leggen, overtollige warmte uit de keuken te gebruiken voor het verwarmen van andere ruimtes
en door meer vegetarische en veganistische gerechten op de kaart te zetten. Ook Abelia Fleuristen
hoopt de prestigieuze prijs
in de wacht te slepen. Het
bedrijf behaalde het gouden certificaat ‘Barometer Duurzame Bloemist’ en
is daarmee de enige met
dit niveau keurmerk in de
IJmond.
Het thema van IJmond Onderneemt 2017 luidt ‘Wat
is jouw drive?’. Waarom
willen ondernemers altijd
innoveren, bijdragen aan
de maatschappij, zo duurzaam mogelijk werken en
produceren? De uitreiking
van de IJmond Duurzaam
Award zal plaatsvinden in
de A9Studio’s te Uitgeest.

IJmuiden – Zondag 24 september wordt weer een rondrit met de stoomtrein over Tata Steel bedrijventerrein gemaakt. De trein vertrekt vanaf station Velserbosch, gelegen achter het hoofdkantoor
aan de Wenckebachstraat 1
in Velsen-Noord (zie blauwe
borden). Vertrek 10.45 uur,
retour 12.15 uur.
De kosten bedragen 6 euro
voor volwassenen en 4 euro voor kinderen van 0 tot
12 jaar. Het loket gaat om
9.30 uur open. Kaarten kun-

nen gereserveerd worden via
www.hoogovensstoomijmuiden.nl. Deze dienen voor
10.00 uur op de dag van de
rit te worden afgehaald. Elke deelnemer dient een geldig legitimatiebewijs te kunnen tonen in verband met de
veiligheid.
Na de rit is het Hoogovens
Museum geopend. Toegang
3 euro, inclusief een kop koffie. Meer weten over de rondrit? Bel dan 06-12129068 (alleen info, niet voor reserveren).

Prijswinnaars Tour de
France puzzel bekend
Regio - Er zijn veel oplossingen gekomen op de Tour
de France puzzel. Er moesten
letters bij elkaar worden gezocht vanaf de advertentiepagina’s en daarna kon het
echte puzzelen beginnen.
Kwam u uit op het woord
‘Ploegmaten’ dan had u de
juiste oplossing.
Uit de goede inzenders zijn
de volgende prijswinnaars
geloot. De eerste prijs, een
retro transportfiets, aangeboden door Bike Totaal Donker
in IJmuiden werd gewonnen
door meneer van Bakel uit
IJmuiden (foto). Deze meneer

doet altijd mee met alle prijsvragen in deze krant en is erg
blij met de fiets.
De tweede prijs: twee uur
skiën, inclusief materiaal,
voor vier personen in de echte sneeuw van SnowPlanet werd gewonnen door M.
Boerkoel uit Velsen-Noord.
De derde prijs zijn twee vrijkaarten voor de voorstelling
Sportsound met Syb van der
Ploeg op dinsdag 10 oktober
bij Stadsschouwburg Velsen,
deze prijs is gewonnen door
L. Schuurman uit SantpoortNoord. Veel plezier met deze
sportieve prijzen.

Unicef op 50e jaarmarkt
Velsen-Zuid - Op 30 september staat Unicef met een
kraam op de 50ste jaarmarkt
in Oud-Velsen.
In de kraam onder meer
kaarten, speelgoed, cadeaus
en schoolspullen. Ook is er
de grabbelton voor kinderen.
Daarnaast kunt u natuurlijk
ook terecht voor meer infor-

matie. Unicef is dé VN-kinderrechtenorganisatie met
een unieke opdracht vanuit de Verenigde Naties: alle
kinderen geven waar ze recht
op hebben. Een flinke uitdaging, waar op verschillende
niveaus dagelijks aan wordt
gewerkt. Met uw steun natuurlijk.
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Muziekschool ’t Muzenhuis
HAARLEM – VELSERBROEK
Al 30 jaar toonaangevend

OPEN DAG
Zaterdag 30 September
11.00 – 16.00 uur
Jan Gijzenkade 409a
Tel. 023 – 536 05 25
Zie de actiepagina op
www.muzenhuis.nl

Meditatie in De Spil
IJmuiden Woensdagavond 27 september van
19.30 tot 20.30 uur kan men
meedoen met een gratis
proefles meditatie in Buurtcentrum De Spil.
Op 4 oktober start de cursus Meditatie. In deze praktische cursus worden de
adem en eenvoudige bewegingsoefeningen gebruikt
om de aandacht terug te
leiden naar zijn natuurlijke staat van zijn. De kwaliteiten van helderheid, ontspanning en tevredenheid
volgen dan vanzelf.
Deze cursus is ervaringsgericht met volop ruimte voor
uitwisseling hoe meditatie

in het dagelijks leven toe te
passen. De cursus bestaat
uit acht bijeenkomsten en
start bij voldoende deelname woensdag 4 oktober. De
kosten bedragen 50 euro.
Na de les wordt gezamenlijk thee of koffie gedronken en is er ruimte om met
elkaar ervaringen uit te wisselen.
Voor meer informatie en
opgeven: bel Buurtcentrum
de Spil: 0255–510186 of email naar: info@buurtcentrumdespil.nl. Adres: Frans
Halsstraat 29 in IJmuiden
of bel Karel Lefevre via 0681000687,
karellefevre@
gmail.com.

Zeilmakerstraat 50

(Achter de Praxis en t/o ‘de Koe’ Velserbroek)

Tel. 023 - 536 0525

Alles over warmtepompen in DuDock
Velsen - Lokale duurzame
energiecoöperatie
Energiek
Velsen organiseert op maandag
2 oktober een informatieavond
over warmtepompen in woningen: op weg naar zelfvoorzienende woningen. Om de energietransitie te maken kun je als
huiseigenaar veel doen op het
gebied van besparen (isolatie)
en opwekken (zonnepanelen).
De weg naar minder aardgas-

verbruik is een noodzakelijke en
logische volgende stap. Warmtepompen kunnen daar een oplossing bieden. Maar wat zijn
nu de mogelijkheden, voor- en
nadelen van warmtepompen?
Energiek Velsen heeft het op
een rij gezet en presenteert dat
op 2 oktober. Inloop vanaf 19.30
uur, start 20.00 uur. Aanmelden
kan via informatieavond@energiekvelsen.nl.

Ook Multi-Vocaal op
jaarmarkt Oud-Velsen
Velsen-Zuid - Op zaterdag 30
september is popkoor MultiVocaal aanwezig op de 50ste
jaarmarkt in Oud-Velsen. Zij
treden op van 12.40 tot 13.10
uur en zingen meerstemmige
nummers, onder meer Fragile
van Sting, Lean on Me van Bill
Withers, en Oceaan van Ra-

coon.
Ben je na dit optreden enthousiast geworden en wil je ook
graag zingen, ga dan een keer
kijken en luisteren bij de repetitie op woensdagavond van
20.00 tot 22.15 uur in de Duin
en Kruidberg Mavo aan de Nicolaas Beetslaan 3 te Driehuis.

Man mishandeld
op het voetbalveld
Eerste Muziekronde
Spring maar achterop
Velsen - Diverse bands en zangkoren traden afgelopen
weekend op en Stichting Welzijn hield tevens haar open dag
in alle buurthuizen om bezoekers kennis te laten maken met
de activiteiten die daar het komende seizoen worden georganiseerd. (foto: RTV Seaport)

Haarlem - De politie heeft
zondagmiddag een 35-jarige Amsterdammer aangehouden voor mishandeling.
Omstreeks 16.15 uur kreeg
de politie de melding van
een vechtpartij op de Van
der Aartweg. Daar was op
dat moment een voetbalwedstrijd tussen VVH/Velserbroek en Badhoevedorp
gaande.
Tijdens de wedstrijd ont-

stond een conflict waarbij de 35-jarige verdachte een 21-jarige speler mishandeld. In het ziekenhuis
bleek dat hij een hersenschudding had.
De verdachte is op het voetbalveld aangehouden door
een politieagent in vrije tijd
en is overgebracht naar het
politiebureau. De politie
onderzoekt wat er precies
is gebeurd.

Geslaagde
open dag
bij HCV
Velsen-Zuid - In de maand
september openen de FNRS
ruitersportcentra hun deuren
voor het grote publiek. Vaste
bezoekers van Hippisch Centrum Velsen weten het natuurlijk: de jaarlijkse open dag is altijd een gezellige belevenis. En
ook dit jaar wist het team van
Hippisch Centrum Velsen zondag 17 september een mooi
programma te bieden om kennis te maken met alle mogelijkheden in de paardensport, met
de manegepaarden en pony’s,
de ruiteropleidingen en het reilen en zeilen op een manegebedrijf. Voor jong en oud waren er
in de binnen- en buitenmanege diverse demonstraties zoals
een dressuur- en springdemonstratie, een voltige en carrouseldemonstratie met tien ruiters,
een dressuurclinic door Maaike Voit en Romy Pielanen, een
kür op muziek van Romy Pielanen met haar Lichte-Tour paard
Adagio, een demonstratie van
de Zitcompetitie Finalisten 2017,
een pas de deux demonstratie, een pimp my pony wedstrijd
en meer. Op het gezellige binnenterrein stonden diverse kramen met onder meer nieuwe
en gebruikte ruitersportartikelen en een theorie- en spellenstand. Ook was er de mogelijkheid tot gratis ponyrijden. Kinderen konden deelnemen aan
een kennisquiz en er werden
speurtochten en rondleidingen
georganiseerd. Uiteraard speelden de leerlingen van de rijlessen een grote hoofdrol bij deze
optredens. Zondagmiddag 24
september komen Jesse Drent
en Eva Roemaat naar Hippisch
Centrum Velsen. Jesse en Eva
vormen samen showteam Nalanta, waarmee ze vaak optreden op grote paardenevenementen, zoals onlangs bij Horse-Event. Ze kunnen hun paarden in volledige vrijheid allerlei bijzondere oefeningen laten
doen. Zie ook www.hippischcentrumvelsen.nl.
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Stormvogels simpel naar
volgende bekerronde
IJmuiden - Gezien de uitslagen van de drie bekerwedstrijden heeft Stormvogels
zich simpel kunnen plaatsen
voor de volgende bekerronde, oftewel het KNVB-bekerknock-outsysteem. Na op
2 september bij SVIJ met 1-7
gewonnen te hebben, was
een week later AFC’34-zaterdag (zie foto) de tegenstander op Zeewijk en door
doelpunten van Job Kuijten
en Tom van Mierlo plus twee
doelpunten, gescoord door
AFC’34-verdedigers,
won
het team van trainer Sjaak
Lettinga met 4-1.
Zaterdag trad Stormvogels
in Alkmaar tegen Alcmaria
Victrix-zaterdag aan en omdat deze teams beide wedstrijden in hun poule hadden gewonnen, zou de winnaar zich voor de volgende bekerronde plaatsen. En
dat werd Stormvogels door
een verdiende 2-4 overwinning te behalen; Bjørn Slobbe scoorde tweemaal en Brian Ezeoke en Fernando Alphenaar vonden eenmaal
het net.
Stormvogels behaalde 9
punten met een doelsaldo
van 15 voor en 4 tegen; met
5 doelpunten werd Tom van
Mierlo topscorer.
Stormvogels deed ook aan
de Haarlems Dagblad Cup
mee en nadat met 6-2 van
Badhoevedorp werd gewonnen, werd vervolgens een
grote nederlaag van 0-5 geleden tegen HBC-zondag.

Door doelpunten van Jasper Post (2x) en Gregory van
Nieuwkoop werd in Haarlem
een 1-3-overwinning op HYS
geboekt. HBC werd ongeslagen poulewinnaar; Stormvogels eindigde op de tweede
plaats en doordat de IJmuidenaren een niet zo goed
doelsaldo hebben, plaatsen
zij zich hoogstwaarschijnlijk
niet als ‘beste tweede’ bij de
laatste zestien van dit toernooi.
Trainer Lettinga en zijn technische staf startten dit seizoen met 42 selectiespelers,
maar Yves Wirjosemito heeft
zich af moeten melden: hij
hoopt als rapper een muzikale carrière te gaan maken
en heeft daardoor geen tijd
meer voor de voetbalsport.
Tevens heeft de grote selectie een paar langdurig ge-

blesseerde spelers.
In negen wedstrijden (Zilveren Trawlertoernooi meegerekend) hebben alle spelers
een kans gehad zich in de
picture te spelen bij trainer
Sjaak Lettinga en zijn staf.
Voor hen was het puzzelen geblazen en of alle stukjes nu op de juiste plaats zijn
gevallen, moet aanstaande
zaterdag blijken, want dan
begint eindelijk de competitie (reden: late schoolvakanties in district noord).
In een uitwedstrijd is Robinhood in Amsterdam de
tegenstander.
Robinhood
werd op 1 juli 2015 als opvolging van SC Voorland opgericht en heeft een Surinaamse achtergrond. Hun
sportpark ligt aan de Multatuliweg in Amsterdam-West.
(foto: Hans Willemse)

Santpoort-Noord - Tot en
met zaterdag 23 september
staat bij de Santpoortse ondernemers alles in het teken
van lekker Italiaans nazomeren met het Porto Santo-evenement.
Deze week zetten alle winkeliers hun Italiaanse collecties op de voorgrond, hebben een Italiaans thema,
spelen in de winkel Italiaanse muziek en schenken misschien een glaasje prosecco
met Italiaanse hapjes en zorgen zo samen voor een heerlijk Italiaans sfeertje.
De hele straat is versierd
met Italiaanse vlaggen en
er klinkt sfeervolle Italiaanse muziek.
Op zaterdag 23 september is
het ‘mercato’, oftewel marktdag. Op de Hagelingerweg
en het Broekbergenplein
staan kramen met Italiaanse
delicatessen, olijfolies, heerlijke broden, pasta’s, tapenades en kazen, teveel om op

te noemen. Op het nieuwe
plein in het midden van de
Hoofdstraat komt een sfeervol horecaplein met Italiaanse foodtrucks, een pizzabakker en de lekkerste Italiaanse hapjes.
In de straat komen selfiepoints van onder andere de
scheve toren van Pisa. De
leukste selfie die wordt gedeeld op Facebook of Instagram wint een prijs. De firma Koene showt klassieke
en nieuwe Fiats, er zijn Vespa’s, er staat een grote glazen pot met pasta’s voor de
prijsvraag en dan zijn er nog
kookdemonstraties, er komt
een echte Barista, te veel om
op te noemen.
Dit sfeervolle evenement
wordt uiteraard georganiseerd door Winkeliersvereniging Santpoort-Noord en
Puur Santpoort die ook verantwoordelijk zijn voor de
zeer drukbezochte jaar- en
Kerstmarkt.

DanceWorks nu ook actief in Velserbroek
Velserbroek - Kids uit
Velserbroek hoeven niet
meer door weer en wind
de fly-over over om danslessen te volgen bij de
grootste dansschool van
de IJmond. Na eerder succesvol te zijn gestart in
de de Parnassia school
in Santpoort-Noord geeft
DanceWorks Velsen sinds
september ook les in Het
Polderhuis,
Vestingplein
58 in Velserbroek.
Met lessen in Musicaldance, Urbandance en Peuterdans is er een aantrekkelijk aanbod voor jong en
oud. Op www.kunstencentrumvelsen.nl is het gehele
lesaanbod te vinden.
Ben je gek op musicals
en vooral op dansen, dan
is Musicaldance echt wat

voor jou. Je leert bewegingen geïnspireerd op en afkomstig uit verschillende
musicals en aan het eind
van het seizoen is er een
optreden in Stadsschouwburg Velsen, zodat je je
ouders kunt laten zien wat
voor een musicalster je
bent!
Urbandance is een hele
leuke les als je van hiphop
houdt. Je leert verschillende dansmoves geïnspireerd op videoclips en optredens van artiesten uit
Amerika en Europa. Ben
je tussen de 8 en 10 jaar,
ga dan meedoen met deze
lessen. Aan het einde van
het jaar doen ze ook met
deze groep mee aan een
leuk optreden voor de ouders in Stadsschouwburg

Velsen. Bij peuterdans
ontwikkelen de kinderen
op een speelse manier een
eigen dansvorm en maken
ze kennis met de basisbewegingen van het kleuterballet. Bij dansdocent Kim
Rutte staan dansplezier en
persoonlijke vooruitgang
voorop. Met behulp van
thema’s werkt Kim met
de kinderen aan hun motoriek en ritme. Natuurlijk zullen de kinderen ook
heerlijk vrij kunnen bewegen op hun favoriete muziek.
Locatie: Het Polderhuis
Velserbroek. Datum: diverse dagen en tijden. Prijzen
variërend tussen 66 en 130
euro per cursus. Zie ook
www.kunstencentrumvelsen.nl.
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Nieuw cursusaanbod
Volksuniversiteit Velsen

Hartverwarmend
Als mensen mij vragen waarom ik mijn werk voor Het
Hospice doe, dan antwoord ik
eigenlijk altijd dat het zo geweldig is om je in te zetten
voor een organisatie waar zoveel positieve energie heerst.
Vaak kijkt men mij dan verbaasd aan, omdat men zich
niet kan voorstellen dat dit
in een dergelijke omgeving
aanwezig kan zijn. Toch is
het zo. Op de één of andere manier is het team in staat
om het begeleiden van mensen in hun laatste levensfase toch licht te houden. Dat
neemt natuurlijk niet weg dat
het een serieuze zaak is waar
niet licht over wordt gedacht.
En dat is meestal precies wat
de meeste van onze gasten
willen.
Dat de dood bij het leven
hoort is nu eenmaal een gegeven en het is aan onze vrijwilligers om het verblijf van
onze gasten te veraangenamen en dat lukt nu eenmaal
beter met een goed humeur
en in een prettige omgeving.
Met dezelfde energie als de
vrijwilligers aan het bed is
ook dit jaar de P.R. commissie weer begonnen met de
organisatie van een Benefiet Concert ten behoeve van
Het Hospice. Vooral ook door
de nauwe samenwerking
met twee leden van het barbershop ensemble Brothers4-Tune heeft dit geresulteerd
in een bijzonder Benefiet Korenfestival. Dit zal plaatsvinden op zondagmiddag 8 oktober in de Ichthuskerk aan
de Snelliusstraat in IJmuiden.
Aanvang 13.30 uur. En dan is
het zo hartverwarmend om
de zien dat niet alleen Brothers-4-Tune, maar ook de
koren Cigale, Decibel en Voices onmiddellijk bereid waren om geheel belangeloos
hun medewerking te verlenen. En ook de rentmeesters
van de Ichthuskerk stelden
zonder enige aarzeling de
kerk gratis ter beschikking.
Daar wordt je toch blij van.
Het belooft dan ook een geweldige middag te worden
en ik hoop dat er een grote opkomst zal zijn, want dat
verdienen de koren natuurlijk. En, laten we eerlijk zijn,
dat zou ook fijn zijn voor Het
Hospice.

Robert van
Westerhoven
Voorzitter
Hospice De
Heideberg

‘Bezoekersaantal SHIP
overtreft verwachtingen’
IJmuiden - Het Sluis Haven Informatie Punt (SHIP) in IJmuiden heeft vrijdag de 25.000ste
bezoeker verwelkomd. De heren Wijdogen en Mouthaan
werden met een grote bos
bloemen ontvangen door Elisabeth Post, gedeputeerde Verkeer en Vervoer van de provincie Noord-Holland en Pieter de
Waard, directeur van Telstar.
SHIP, dat 31 maart 2017 haar
deuren opende, hoopte op
jaarbasis tussen de 30.000
en 50.000 bezoekers. Met de
25.000ste bezoeker binnen een
half jaar heeft het informatiecentrum nu al het te verwachten bezoekersaantal overtroffen.
,,Het blijkt wel weer hoe belangrijk informatie over de sluis
en het Noordzeekanaalgebied
voor de regio is”, aldus gedeputeerde Post. ,,Ik ben er trots op
dat we met de gezamenlijke inspanning uit de regio de bouw
van SHIP voor elkaar hebben
gekregen”.
De heren Wijdogen en Mouthaan zijn enthousiast over SHIP:
,,De tentoonstelling is leuk van
opzet. We kunnen ons nu veel
beter een voorstelling maken
van hoe de nieuwe sluis er uit
gaat zien. En door ons vroegere
werk in de scheepvaart zien we

in de tentoonstelling veel herkenbaars terug.”
SHIP vertelt alles over de bouw
van de nieuwe zeesluis in IJmuiden, de grootste in de wereld,
en reilen en zeilen in het Noordzeekanaalgebied. Ook is er aandacht voor ontwikkelingen op
het gebied van duurzaamheid
en innovatie in de regio en beroepsmogelijkheden in de techniek. SHIP heeft vaste en wisselende exposities, een lesruimte
waar jongeren technieklessen
krijgen, een aantal vergaderruimtes en een restaurant.
De provincie Noord-Holland
heeft het informatiepunt op het
sluizencomplex gerealiseerd in
samenwerking met de gemeenten Amsterdam, Zaanstad, Velsen, Beverwijk, Haarlemmerliede & Spaarnwoude, Havenbedrijf Amsterdam, Zeehaven
IJmuiden, TATA Steel en Rijkswaterstaat. Daarnaast hebben diverse sponsoren uit het
bedrijfsleven de realisatie van
SHIP financieel mogelijk gemaakt. SHIP wordt geëxploiteerd door ShipAhoy, een project van de voetbalclub Telstar.
SHIP is te vinden op het sluizencomplex in IJmuiden en is
dagelijks (ook op zondag) gratis te bezoeken. Zie ook www.
ship-info.nl.

Velsen - Het nieuwe cursusaanbod van de Volksuniversiteit
Velsen is bekend en staat op
www.volksuniversiteitvelsen.nl.
Zoals altijd is er een diversiteit
aan talencursussen te volgen.
Echter wordt er tegenwoordig
ook een uitgebreid scala aan
andere cursussen aangeboden.
Er worden cursussen gegeven
op het gebied van zelfontwikkeling, zoals Mindfulness, maar
ook creatieve cursussen zoals
breien, 3D printen en fotografie

zijn te volgen bij de Volksuniversiteit Velsen. Vanwege het
leren in groepsverband en de
motivatie die dat met zich mee
brengt, is er voor de cursussen nog steeds veel animo. Het
aantal aanmeldingen voor cursussen heeft weer een duidelijk
stijgende lijn aangenomen het
afgelopen jaar.
De cursussen worden in het
Vellesan College in IJmuiden
gegeven en gaan vanaf maandag 25 september van start.

Velsen - Zoals na de zomer
scholen het nieuwe schooljaar starten en de Tweede Kamer op Prinsjesdag het vergaderjaar begint, startte GroenLinks Velsen op 16 september
in SHIP met het nieuwe politieke jaar. Met allereerst de
uitreiking van een groen lintje aan Arita Immerzeel. Zij stimuleert wekelijks met haar
column Groene druppels in
veel regionale kranten lezers
tot duurzaamheid.
Daarna ontving Tata Steel een
Groene deur. Dat is een teken
van waardering en aanmoe-

diging van GroenLinks Velsen
voor bedrijven die steeds verder de deur openzetten voor
verbetering van het milieu. Zo
is Tata zeer actief op de weg
naar CO2 reductie, terugdringen stofoverlast en hergebruik
restwarmte.
Na de uitreiking van de groene
onderscheidingen presenteerde GroenLinks-kamerlid Kathalijne Buitenweg het concept
verkiezingsprogramma
van
GroenLinks Velsen met onder
meer het voorstel om in plaats
van BRAK een beter haalbaar
ECOSHIP te ontwikkelen.

Speeddate voor huishoudelijk medewerkers
Velsen - Wil jij aan het werk
als huishoudelijk medewerker
en wil je weten wat de mogelijkheden zijn? Ga dan naar de
speeddate van de ZorgSpecialist op donderdag 5 of
woensdag 11 oktober.
De ZorgSpecialist organiseert
twee speeddates voor mensen die interesse hebben om
als huishoudelijk medewerker aan de slag te gaan. De
organisatie waar je werkt kan
bepalend zijn voor je werkplezier. Door binnen te lopen bij de ZorgSpecialist en
in gesprek te gaan kan er ver-

kend worden of de vacatures je een nieuwe kans bieden. Tijdens de speeddate praat je met verschillende
collega’s van de ZorgSpecialist, variërend van uitvoerende collega’s tot personeelsmanagers. Zo weet je al snel
wat werken bij de ZorgSpecialist inhoudt. Enthousiast? Ga
langs in het gezellige kantoor
aan Crocusstraat 1 in Santpoort Noord. Donderdag 5
oktober van 14.00 tot 16.00
uur én op woensdag 11 oktober van14.00 tot 16.00 uur. Zie
ook www.dezorgspecialist.nl.
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Telstar pakt eerste driepunter na
spektakelstuk tegen Den Bosch
Velsen-Zuid - Telstar heeft
de eerste overwinning van
het seizoen geboekt. Tegen
FC Den Bosch werd met 3-2
gewonnen door goals van
Rodrigues, Platje en Novakovich.
De ploeg van Mike Snoei
behoudt hiermee de ongeslagen status in de Jupiler
League. Na de gelijke spelen tegen Eindhoven, Maastricht, Oss en Jong AZ staat
het nu op 7 punten. Dat betekent de tiende plaats in
de competitie. Net onder de
plek die recht geeft op het
ultieme doel: play-offs.
Maar het seizoen is nog
lang, gaf ook trainer Snoei
na afloop toe. “Waar hebben
we het over: we zijn Telstar.
Die gelijke spelen waren
ook stuk voor stuk schitterende gevechten”, zei hij
ietwat verbolgen. ,,Voor hetzelfde geld spelen we deze
ook gelijk. Verliezen? Nee
dat zat er niet in vandaag.”
Snoei verwijst naar de fantastische beginfase van de
eerste helft, waarin door
beide ploegen de toon voor
de rest van de avond meteen werd gezet. Na drie minuten slalomde Platje zich
knap een weg door de Den
Bosch defensie, om de bal
vervolgens panklaar voor
Rodrigues te leggen.
De ploeg raakte niet in paniek na de snelle 1-1 van
Sven Blummel: het bleef
stug doorgaan met fraaie
aanvallen produceren. Een
nieuwe voorsprong kon niet
lang op zich laten wachten. Jerdy Schouten was
al dichtbij na 12 minuten:
hij wist de fraaie pass van
nieuwkomeling Osman net
niet te promoveren tot een

doelpunt. Het schot scheerde centimeters langs de
paal. Een kwartier later
kwam alsnog de beloning
voor het harde werken. Novakovich leek de bal even
met zijn hand te beroeren,
voordat hij het leer bij Platje
kon bezorgen. Uit de scrimmage schoot de rechtsbuiten uiteindelijk hard, hoog
in de hoek raak.
Het ‘typisch Hollandse voetbalgevecht’, zoals Snoei het
na afloop noemde, kreeg
nog meer gestalte aan het
begin van de tweede helft.
Het harde hozen werd storten: er ontstonden flinke
plassen op het veld. De trai-

ner van Telstar had er goed
aangedaan om zijn trainingspak weer uit de kast te
halen. Met zijn Martin Jolachtige pet op schreeuwde hij zijn ploeg naar de
overwinning. Dennis Kaars
maakte in de 62ste minuut
nog gelijk, en leek één punt
opnieuw het maximaal haalbare. In de 77ste minuut benutte Man of the Match Novakovich een dubieus gegeven strafschop. De Amerikaanse Serviër complementeerde hiermee een geweldige voetbalavond in het
Rabobank IJmond Stadion. (Douwe de Vries, foto: IJmuiden - Donderdag is het
1963-pictures.nl)
nieuwste opleidingsschip van
het Maritiem College IJmuiden en de Maritieme Academie Harlingen gedoopt. Het
schip overleefde tijdens de
bouw een grote brand, waarbij de scheepswerf in IJmuiden
vrijwel volledig verwoest werd.
In zo’n drie jaar tijd werd het
schip gebouwd door leerlingen
van scheepswerf De Chinook,
één van de Perspectief Leerwerkbedrijven. Deze leerlingen
zijn uitgevallen in het reguliere onderwijs en kregen binnen
Perspectief Leerwerkbedrijven
de kans om te werken aan dit
project onder intensieve begeleiding van leermeesters Ed
Zijlstra en Michel Kaspers.
Maritiem College IJmuiden en
Maritieme Academie Harlingen werden in 2013 benaderd
of zij het schip zouden kunnen
gebruiken voor de lessen. Uiteraard waren de scholen hier
heel blij mee en de vakdocenten gingen samen met de Chinook om tafel. Door een nauwe
samenwerking ontstonden de
eerste schetsen voor het schip.
Het opleidingsschip werd mogelijk gemaakt door bijdragen

Uniek opleidingsschip
de Union gedoopt
van partners, sponsoren en investeringen van de scholen.
Bijna waren de 35.000 uren
werk die de leerlingen van
Scheepswerf de Chinook in
het schip stopten voor niets
geweest. Het schip was klaar
om gespoten en afgebouwd
te worden toen er op Koningsdag 2016 brand uitbrak op de
scheepswerf. Met angst en beven keken alle betrokkenen
en leerlingen van de scholen
en de Chinook toe. Vrijwel het
hele pand en alle apparatuur
werd vernietigd. Maar de Union bleef intact en nadat ze opnieuw gestraald was, kon de
bouw verder gaan.
De Union is 4,5 meter breed
en 14 meter lang en is nu na
de doop officieel overgedragen aan de scholen. De vakdocenten hebben de tijd van
de bouw benut om een lesprogramma te schrijven rondom
het schip.
De Union is voorzien van alle moderne nautische apparatuur en er is een klein klaslokaal aan boord, zodat leerlingen veel kennis en ervaring direct op het water kunnen opdoen. (foto: Maritiem College)

Kofferbakmarkt
IJmuiden - Twee topbands
zorgen op zaterdag 28 oktober dat ‘heel Holland rockt’ in
het Thalia Theater. Het belooft
een geweldige avond te worden met de bekendste Nederland rockhits aller tijden.
Bekende nummers van onder
andere Bløf, De Dijk, Hazes,
Doe Maar en vele anderen
worden live vertolkt door De
Heeren van Haerlem - op dit
moment een van Nederlands
beste coverbands. Met de
formatie Barnbees wordt het
rock ‘n rollen op ‘gouwe ou-

we’ jukebox hits en hun nieuwe vette Nederlandse rockabilly releases! Naast een goed
glas bier of wijn zijn er de gehele avond oer-Hollandse gerechten verkrijgbaar voor een
compleet avondje gezelligheid! Thalia gaat om 19.30
uur open voor liefhebbers van
een buffet. Het concert begint
om 20.30 uur. Kaarten (exclusief buffet) kosten 12,50 euro en zijn online en bij Hotel
Augusta verkrijgbaar. Aan de
deur: 16 euro. Zie www.thaliatheater.nl.

IJmuiden - Zondag 24 september vindt weer de kofferbakmarkt op het Velserduinplein (achter de Hema) plaats.
De kosten bedragen 10 euro per auto (met aanhanger
15 euro) en een bus 15 euro. Tevens betaalt men 10 euro borg. Op de markt is een
toilet aanwezig. Reserveren is
niet nodig, maar kom op tijd
want vol is vol. De markt begint om 08.00 uur, vanaf 07.30
uur kan men het terrein op, en
duurt tot 15.00 uur (bij eerder
vertrek vervalt de borg). Voor
meer informatie: richard-rikkie@hotmail.com of 0657539029. Zie ook facebook.
nl/kofferbakmarkt-ijmuiden.
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▲
21 SEPTEMBER

Sociaal Wijkteam organiseert een koffieochtend in
Bibliotheek Velserbroek. Van
10.30 tot 12.00 uur.
Buitenplaats Beeckestijn:
Tentoonstelling ‘Dubbelportret’. Geopend van donderdag tot en met zondag van
11.00 tot 16.00 uur. Toegang
4,-.
Pieter Vermeulen Museum: Gesloten in verband met
opbouw nieuwe tentoonstelling ‘Tuin vol Geheimen’.

22 SEPTEMBER

Pieter Vermeulen Museum: Tentoonstelling ‘Tuin vol
Geheimen’. Voor iedereen
vanaf 3 jaar. Open van 13.00
tot 17.00 uur.
Scarlatti in ‘t Mosterdzaadje, Kerkweg 29 SantpoortNoord. Aanvang 20.00 uur.
Toegang gratis, bijdrage in
de onkosten wenselijk.

Orgelconcert in de Nieuwe Kerk, Kanaalstraat 250
IJmuiden, door Dirk Out.
Aanvang 20.00 uur.
Stadsschouwburg Velsen:
Huub Stapel e.a. in ‘Vastgoed B.V.’ Aanvang 20.15
uur.
Voorstelling
Indische Essenties in Woonen zorgcentrum Velserduin. Voor meer informatie: Mark Metselaar,
m.metselaarzorgbalans
of
0255-562100

23 SEPTEMBER

Yogafestival Haarlem in
het stadspark de Haarlemmer Kweektuin. Van 09.30
tot 18.00 uur.
Noord-Hollandse caviashow in het clubgebouw
van Kleindiersportvereniging

IJmond en Omstreken, Heerenduinweg 6b IJmuiden. De
keuring begint om 10.00 uur.
Tussen 09.30 en 10.00 uur
inschrijven voor knuffelkeuring bij het secretariaat.
J.Jansen wandeltocht georganiseerd door De Kennemer Jagers. Vertrek vanaf zalencentrum Velserduin,
Velserduinplein 5 IJmuiden. 5, 10 en 15 km start van
10.00 tot 13.00 uur. De 25 km
vanaf 10.00 tot 11.00 uur.
Spirituele beurs bij Nicky’s Place in trefpunt ‘t Trionk, Van Oosten de Bruynstraat 60 Haarlem. Van 11.00
tot 17.00 uur.
Cultuur & Foodfestival bij
de Kuba Moskee in de Radarstraat IJmuiden. Van
13.00 tot 20.00 uur. Toegang
gratis.
Zee- en Havenmuseum
IJmuiden open van 13.00 tot
17.00 uur. Expositie ‘IJmuiden Weerspiegeld’. 3 Speurtochten voor kinderen van
kleuter tot puber.

Walk of Peace. De Sing-aLong begint om 14.00 uur
in de Oud Katholieke Kerk,
Kon. Wilhelminakade 119 in
IJmuiden. Om circa 14.45
uur zal de Walk of Peace de
kerk aandoen. Om 15.15 uur
gaat de Walk verder naar de
Kuba Moskee voor het afsluitende programma.

Zee- en Havenmuseum
IJmuiden open van 13.00 tot
17.00 uur. Expositie ‘IJmuiden Weerspiegeld’. 3 Speurtochten voor kinderen van
kleuter tot puber.
Pieter Vermeulen Museum: Tentoonstelling ‘Tuin vol
Geheimen’. Voor iedereen
vanaf 3 jaar. Open van 13.00
tot 17.00 uur.
Bayou Mosquitos met muzikale helden in ‘t Mosterdzaadje, Kerkweg 29 Santpoort-Noord. Aanvang 15.00
uur. Toegang gratis, bijdrage
in de onkosten wenselijk.
Patronaat, Zijlsingel 2 Haarlem, zie ook www.patronaat.
24 SEPTEMBER
nl: The King Blues en Total
Kofferbakmarkt op Vel- Seclusion.
serduinplein IJmuiden. Van
08.00 tot 15.00 uur.
16.00 uur.
Bingo- en loterijavond,
speeltuin De Veilige Haven,
Heerenduinweg 6a, IJmuiden. Aanvang 20.00 uur, zaal
open 19.30 uur.
Stadsschouwburg Velsen:
Huub Stapel e.a. in ‘Vastgoed B.V.’ Aanvang 20.15
uur.
Patronaat,
Zijlsingel
2
Haarlem, zie ook www.patronaat.nl: The Irrational Library
presentes: Laika, Anemone
en Hot Chicks. 80’s Verantwoord. The Beginning.

25 SEPTEMBER

Postzegelavond in Het Terras, Dinkgrevelaan 17 in
Santpoort-Noord. De zaal
is vanaf circa 19.00 uur geopend. Er is voldoende parkeergelegenheid.

Yogafestival Haarlem in
het stadspark de Haarlemmer Kweektuin. Van 10.00 tot
18.00 uur.
J.Jansen wandeltocht georganiseerd door De Kennemer Jagers. Vertrek vanaf zalencentrum Velserduin,
Velserduinplein 5 IJmuiden. 5, 10 en 15 km start van
10.00 tot 13.00 uur. De 25 km
vanaf 10.00 tot 11.00 uur.
Religieuze
bijeenkomst
met als thema: ‘Jeruzalem stad van recht en vrede’ in De Kapel, Potgieterweg 4 Bloemendaal. Aanvang 10.30 uur.
Rondrit met de stoomtrein
over Tata staalbedrijf. Vertrek 10.45 uur vanaf station Velserbosch achter het
hoofdkantoor, Wenckebachstraat 1 Velsen-Noord. Loket geopend vanaf 09.15 uur.
Retour om 12.15 uur.

Spirituele beurs bij Nicky’s Place in trefpunt ‘t Trionk, Van Oosten de Bruynstraat 60 Haarlem. Van 11.00
tot 17.00 uur.
Cultuur & Foodfestival bij
de Kuba Moskee in de RaRepair Café in Het Ter- darstraat IJmuiden. Van
ras, Dinkgrevelaan 17, Sant- 13.00 tot 18.00 uur. Toegang
poort-Noord. Van 14.00 tot gratis.

Pieter Vermeulen Museum: Tentoonstelling ‘Tuin
vol Geheimen’. Voor iedereen vanaf 3 jaar. Open van
13.00 tot 17.00 uur. Workshop knutselen, 13.30 tot
15.30. Kosten 1,50 bovenop
de entreeprijs.
Buitenplaats
Beeckestijn Kindervertelmiddag voor
4-8 jaar. Van 14.00 tot 16.00
uur. Kosten 6 euro per kind.
Kan ook als verjaardagspartijtje Opgeven kan via carla–schut@hotmail.nl of 0626038252. Dit kan tot dinsdag ervoor tot 17.00 uur.
Gratis proefles meditatie in
buurtcentrum De Spil, Frans
Halsstraat 29 IJmuiden. Van
19.30 tot 20.30 uur.
Stadsschouwburg
Velsen: ‘Sweeny Todd’. Aanvang
20.15 uur.

28 SEPTEMBER

26 SEPTEMBER

Kledingbeurs Het Kruispunt van 10.00 tot 12.00 uur
in Velserbroek. Elke dinsdagochtend.
Lezing over gezond ouder
worden door dr. Cees Kalisvaart in ‘t Brederode Huys,
Bloemendaalse straatweg
201 Santpoort-Zuid. Van
19.30 tot ongeveer 21.30 uur.

27 SEPTEMBER

OIG tweedehandswinkel
open aan Industriestraat,
IJmuiden. Van 9.00 tot 12.00
uur.Telefoon 06-26038252.

CVV De Vletterliedentoernooi op het Waterloo-terrein
in Driehuis. Van 10.30 tot
18.00 uur. Vanaf 13.00 uur
leuke muziek.
Inloopspreekuur Sociaal
Wijkteam Santpoort, Driehuis en Velsen-Zuid in Het
Terras, Dinkgrevelaan 17 in
Santpoort-Noord. Van 11.00
tot 12.00 uur.
Zee- en Havenmuseum
IJmuiden open van 13.00 tot
17.00 uur. Expositie ‘IJmuiden Weerspiegeld’. 3 Speurtochten voor kinderen van
kleuter tot puber.

Gildewandeling over de
geschiedenis van de rechtspraak in Haarlem. Vertrek
09.00 uur vanaf de Vleeshal,
Grote Markt Haarlem. Rond
10.00 uur bij de rechtbank.
Aanmelden kan op werkdagen tussen 09.00 en 10.00
uur en tussen 18.00 en 19.30
uur op 06-16410803,www.
gildehaarlem.nl of gildewandelingen@gmail.com.
Sociaal Wijkteam organiseert een koffieochtend in
Bibliotheek Velserbroek. Van
10.30 tot 12.00 uur.
Buitenplaats Beeckestijn:
Tentoonstelling ‘Dubbelportret’. Geopend van donderdag tot en met zondag van
11.00 tot 16.00 uur. Toegang
4,-.

Gratis uw
evenement op TV?
rtvseaport.nl/agenda
Televisie: Ziggo 40
Radio: 107.8 FM ether & 89.0 FM kabel
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Vlogwedstrijd
John van Dijk Fonds
Het John van Dijk Fonds organiseert dit najaar een vlogwedstrijd
voor alle jongeren tussen de 11 en
22 jaar. Het thema van de vlogwedstrijd is: ‘Het beste idee voor
Velsen’.

Het college van burgemeester en wethouders nodigt u van
harte uit om bij de 7e Velsense stadslezing aanwezig te zijn.
Op woensdag 11 oktober 2017 om 20.00 uur in de Burgerzaal van het gemeentehuis in IJmuiden.
Architectuurhistoricus Hermen van Bergeijk en ruimtelijk
ontwerper Jacques Warmerdam geven dit jaar invulling aan
de lezing met als onderwerp:

‘IJmuiden en de bende van Dudok’
Er wordt tijdens deze stadslezing ingegaan op de invloed van
Dudok en de link gelegd naar de moderne stedenbouw.
Ook wordt u meegenomen in de vraag hoe we in IJmuiden
omgaan met het gedachtegoed en het wederopbouwplan
van Dudok.
U bent van harte welkom vanaf 19.30 uur in de Burgerzaal van
het gemeentehuis, ingang Plein 1945 te IJmuiden.
Aanmelden is noodzakelijk. Graag vóór 2 oktober 2017 via
mail: communicatie@velsen.nl

gemvelsen

Wil je iets veranderen, verbeteren?
Heb je een heel nieuw idee voor de
gemeente Velsen? Maak dan alleen
of samen met vrienden een vlog. De
vlog mag tussen de 30-90 seconden
lang zijn en kan tot uiterlijk 29 oktober worden aangeleverd via mail:

info@johnvandijkfonds.nl of via facebook @jvdfvelsen. Je kunt een
mooie prijs winnen, de prijsuitreiking is op 17 november 2017.
Het John van Dijk Fonds is opgericht
door de gemeenteraad van Velsen.
Het fonds is opgericht met het doel
om de jeugd van Velsen zoveel mogelijk te laten meedenken en meepraten over onderwerpen, die hen aangaan. In dat kader worden diverse
activiteiten en projecten georganiseerd voor jongeren.

Nieuwe rubriek
Tijdens de Burgertop bleek dat veel
inwoners niet precies op de hoogte
zijn van wat de gemeente doet dan
wel gedaan heeft. Velsen is hiermee
aan de slag gegaan en wil u graag in-

formeren over onze werkzaamheden. Vanaf nu treft u op de Infopagina de rubriek ‘Wist u dat?’ aan. Met
deze week aandacht voor het volgen
van wegwerkzaamheden.

Uit het college

De inschrijving gaat op volgorde van binnenkomst.

Informatieavond over
kruispunt Hagelingerweg
Dinsdag 26 september as is er
een informatieavond over de
verkeerssituatie ter hoogte van
het kruispunt Hagelingerweg/
Burg.Weertsplantsoen. Deze begint om 19.30 uur en vindt plaats
in Café-Brasserie De Wildeman,
Hoofdstraat 142 te SantpoortNoord.

Tijdens de raadsvergadering van 11
mei jl. hebben vier bewoners van
Santpoort-Noord in een petitie hun
zorg uitgesproken over het kruispunt Hagelingerweg/Burg.Weertsplantsoen. Naar aanleiding hiervan
is afgesproken een gedegen onder-

zoek te laten plaatsvinden naar mogelijkheden voor een veiliger situatie. De gemeente hoopt met u een
goede start te kunnen geven aan het
onderzoek en ziet u graag op 26 september! (foto: Friso Huizinga)

• Een bezwaar of een beroep tegen een besluit van de gemeente kan eﬀect hebben op het beleid
van de gemeente of de uitvoering
daarvan. Dat is onderzocht voor
het Sociaal Domein en voor Omgevingsvergunningen. Het college heeft onderzoek vastgesteld en
laat de aanbevelingen uitvoeren.
• De verdere economische ontwikkeling van de IJmond (Beverwijk,
Heemskerk en Velsen) staat in
het Jaarplan 2017 van de Economische Samenwerking IJmond.
De nadruk ligt op maakindustrie
en haven, en in het plan staat een
uitwerking van de projecten die
dit jaar samen met het bedrijfsle-

ven zijn of worden opgepakt.
• Wethouder Robert te Beest is vice-voorzitter van de Vereniging
van Kustgemeenten KIMO Internationaal. In die functie gaat
hij op 5 en 6 oktober naar de Our
Ocean Conferentie op Malta. Op
11 t/m 13 oktober is hij als voorzitter van KIMO Nederland en
België bij de internationale ledenvergadering van KIMO International in Malmö. KIMO zet
zich in voor schonere zeeën en
oceanen.
Informatie over collegeberichten aan de raad: www.velsen.nl/gemeenteraad.
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Volgen van wegwerkzaamheden

Wist u dat……?
Af en toe moet er een straat op de schop. Dit kan zijn voor het vervangen van het riool of voor het opnieuw inrichten van een plein. De
gemeente Velsen probeert u zo goed mogelijk te informeren over
deze werkzaamheden. Dat is natuurlijk op deze Infopagina, maar
ook op de website en op sociale media.

www.velsen.nl
Voor de meest actuele werkzaamheden kunt u kijken op de website van
de gemeentewww.velsen.nl. Linksonder bij ‘Werkzaamheden’ staan deze
kort beschreven. Ook geven we u tips over hoe u - tijdens de werkzaamheden - uw bestemming zo goed mogelijk kunt bereiken. Bovendien staat bij
‘Meest gevraagd’ de rubriek ‘Werk in uitvoering’. Als u hier op klikt, ziet
u een projectenkaart waarop diverse werkzaamheden vermeld staan. U
kunt ook zelf zoeken naar een straat of een project. Vul deze linksboven in
en u krijgt alle informatie. Zoals gegevens over de start- en einddatum van
de werkzaamheden, een beschrijving van wat er gaat gebeuren en een telefoonnummer voor vragen.

Sociale media
Via de Facebookpagina van de gemeente @gemeentevelsen en via het
Twitteraccount van de gemeente @gemvelsen kondigen we de werkzaamheden ook altijd aan. Kortom: we proberen iedereen zo goed en snel mogelijk op de hoogte te houden en de overlast te beperken. Heeft u nog tips of
ideeën hierover? Laat het ons weten via telefoonnummer 14 0255.

Start op maandag 25 september

Werkzaamheden Velserduinplein en omgeving
Op maandag 25 september 2017
starten de werkzaamheden voor
het herinrichten van het Velserduinplein, de Velserduinweg en de
Engelmundusstraat

Wat gaat er gebeuren?
De Velserduinweg wordt vanaf de
Lange Nieuwstraat tot aan de Wijk
aan Zeeërweg opnieuw ingericht. Dit
geldt ook voor het Velserduinplein en
de Engelmundusstraat vanaf de Lan-

ge Nieuwstraat tot aan de Kalverstraat. Voorafgaande aan de nieuwe
indeling van de Velserduinweg wordt
hier eerst de riolering vervangen. De
werkzaamheden worden in fases uitgevoerd. De planning is dat de zuidkant van het Velserduinplein (achter
de HEMA) en de Velserduinweg begin
december 2017 klaar zijn. Daarna zal
de Engelmundusstraat worden aangepakt. Het andere deel van het Velserduinplein is in de zomer van 2018

aan de beurt.
Weekmarkt/winkels
Tijdens de werkzaamheden blijft de
weekmarkt op donderdag gewoon
doorgaan. Winkels in dit gebied blijven lopend bereikbaar.
Verkeersmaatregelen
Vanwege de uitvoering van de werkzaamheden aan de Velserduinweg en
aan de achterkant van de Hema wordt

de Velserduinweg vanaf de Lange
Nieuwstraat tot aan de Wijk aan Zeeerweg en Zuidergang tijdelijk afgesloten voor het verkeer. Het blijft voor
voetgangers wel mogelijk om langs
het werk te lopen en de woningen en
winkels te bereiken. De bewoners en
winkeliers zijn ingelicht.

Publicatie op website gemeente Velsen

Verkeersbesluit herinrichting Lange Nieuwstraat
De Lange Nieuwstraat in IJmuiden is onlangs heringericht. Als gevolg van de nieuwe indeling is na beëindiging van de werkzaamheden een gewijzigde verkeerssituatie ontstaan. De gemeente heeft daarom
een aantal verkeersbesluiten genomen.

Het totale besluit is vorige week digitaal gepubliceerd in het elektronisch nieuwsblad
van de gemeente. Normaal worden deze besluiten ook gepubliceerd op de Infopagina, maar het besluit was te omvangrijk voor
de papieren versie van ons gemeenteblad.
Daarom verwijst de gemeente hiervoor naar
de website van de gemeente Velsen. Kijk op
www.velsen.nl onder oﬃciële mededelingen/
elektronisch nieuwsblad nr. 37. (foto: Friso
Huizinga)
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Parkeerdek
weer open
Donderdag 14 september jl. heeft
de gemeente Velsen het parkeerdek van de Zeewijkpassage afgesloten.

Werkzaamheden Duin en Kruidbergerweg
Er wordt druk gewerkt aan de
Duin- en Kruidbergerweg in Driehuis. Behalve een nieuwe rijbaan,
worden aan beide kanten van de
weg ook parkeerplaatsen aangelegd. Het betreft het gedeelte
vanaf de zuidelijke uitrit van crematorium Westerveld tot Lijn5.
Als het weer meezit, zijn de werkzaamheden begin oktober klaar.

Bereikbaarheid
Al het verkeer wordt omgeleid. Voetgangers en ﬁetsers kunnen gebruik
maken van het ﬁetspad. Waar dat
nodig en mogelijk is, worden loopschotten of rijplaten neergelegd om
bedrijven en woningen te voet bereikbaar te houden.

Overlast
Wij streven ernaar de overlast van
de werkzaamheden zoveel mogelijk te beperken, maar wij kunnen dit
niet helemaal voorkomen. Hiervoor
vragen wij uw begrip. Omwonenden
en omliggende bedrijven en instellingen zijn op de hoogte gesteld. (foto: Friso Huizinga)

Dit gebeurde na klachten uit de
buurt over een onveilige situatie. De
gemeente Velsen en Dreefbeheer (eigenaar van de Zeewijkpassage) zijn
een tijdelijke , veilige oplossing overeengekomen. Het plan is om het zebrapad in de eerste twee weken van
oktober te verplaatsen, zodat de situatie daar deﬁnitief veilig wordt.

Herstel rotondes Dokweg
Op de beide rotondes in de Dokweg worden in de nachten van maandag op dinsdag 25/26 en van dinsdag op woensdag 26/27 september werkzaamheden uitgevoerd. Om de verkeershinder zoveel mogelijk te beperken wordt alleen in de avond en nacht gewerkt.

De ruimte op de rotondes is tijdens de uitvoering gehalveerd. Het Shelltankstation bij de rotonde Halkade wordt bereikbaar gehouden, maar
vrachtverkeer kan op een aantal momenten in de nacht van 25 naar 26 september problemen ondervinden met de bereikbaarheid van het tankstation. Er worden verkeersregelaars ingezet om alles zo goed mogelijk te begeleiden.
Twee fases
De rotondes worden in 2 fasen aangepakt. De eerste nacht wordt de zuidoostelijke helft van de beide rotondes afgesloten. De tweede nacht is de
noordwestelijke helft van beide rotondes aan de beurt.
De Dokwegroute blijft in beide richtingen beschikbaar. Het verkeer op de
Dokweg wordt door verkeersregelaars om de beurt over de beschikbare ro-

tondehelft geleid. Verkeer naar de zijtakken van de Dokweg kan vanaf het
berijdbare deel in een aantal gevallen wel de rotonde verlaten, maar niet
vanaf de zijweg de rotonde oprijden. Daar waar nodig wordt een omleidingsroute ingesteld. Fietsverkeer kan ook aangepast gebruik blijven maken van de rotondes, maar moet de aanwijzingen van de verkeersregelaars
goed in de gaten houden en rekening houden met verkeer in afwijkende
verkeersstromen.
Navigatie
Deze tijdelijke werkzaamheden staan niet in de navigatieapparatuur. Negeer de navigatieapparatuur of schakel tijdelijk uit en volg de aanwijzingen op de borden en van de verkeersregelaars. Houd er bij het gebruik van
alternatieve routes, buiten de aangegeven omleidingen, rekening mee dat
voor de Julianabrug een groter voertuiggewicht dan 30 ton niet is toegestaan.
De planning van de werkzaamheden kan door weersomstandigheden wijzigen.
Kanaaldijk

Oranjestraat

Oranjestraat

Kanaaldijk

NB:

Tankstation en fietsroutes blijven in
principe bereikbaar; volg aanwijzingen

verkeersregelaars!

-

Groen is toegestane rijrichting
Rood is afgesloten rijrichting
Geel is omleiding

Zuidoostelijke helft rotondes afgesloten in nacht 25/9 20u tot 26/9 06u

Tankstation en fietsroutes blijven in
principe bereikbaar; volg aanwijzingen

verkeersregelaars!

Groen is toegestane rijrichting
Rood is verboden rijrichting
Geel is omleiding
Oranje is omleiding Dokweg naar Halkade/ferry
Blauw is omleiding De Geul naar Halkade/ferry

Noordwestelijke helft rotondes afgesloten in nacht 26/9 20u tot 27/9 06u
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Nieuwe leverancier
Wmo-hulpmiddelen
De gemeente Velsen heeft per 1
oktober 2017 een nieuwe leverancier van Wmo-hulpmiddelen: Welzorg Nederland.

Inwoners kunnen een hulpmiddel
krijgen op basis van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo).
Dit kan bijvoorbeeld een scootmobiel
of rolstoel zijn. Tot 1 oktober 2017
worden deze hulpmiddelen geleverd door Medipoint. Vanaf 1 oktober
2017 worden de hulpmiddelen overgenomen door Welzorg Nederland.
Voor inwoners die op dit moment een
hulpmiddel hebben verandert er weinig. Ze kunnen hun Wmo-hulpmid-

del gewoon blijven gebruiken. Het
enige verschil is dat ze vanaf 1 oktober 2017 voor service, onderhoud en
reparatie voortaan bij Welzorg Nederland terecht kunnen. Zij ontvangen in de periode van 25 t/m 29 september 2017 een brief van Welzorg
Nederland. In deze brief geeft Welzorg Nederland uitleg over haar
dienstverlening.
Voor vragen of meer informatie kunnen inwoners met een hulpmiddel
contact opnemen met Welzorg Nederland. Zij zijn maandag t/m vrijdag bereikbaar van 8:00 – 17:30 uur
op 0900 – 0400 097 (geen extra belkosten).

Loop mee voor vrede!
Van 18 tot en met 24 september is het de week van de Vrede. In Velsen wordt hier volop
aandacht aan geschonken. Loop
aanstaande zaterdag mee met
de ‘Walk of Peace’ en besef wat
vrede voor u betekent.

De wandeling is 3 kilometer. Zaterdag 23 september om 13.15 uur
gaat hij van start vanaf Plein 1945
in IJmuiden. Route te lang? Je
kan tussentijds gewoon aanhaken.
Ook mensen met een scootmobiel

of rolstoel. Voor iedere deelnemer
is er onderweg een hapje en een
drankje.
Aanmelden
Geniet van cultuur, muziek en samenzijn Meld je aan via walkofpeacevelsen@gmail.com of bel
naar 06-41512876. Ook voor verdere informatie of vragen kun je hier
terecht. Aanmelden is gewenst in
verband met de catering en voor
het opnemen van contact bij onvoorziene omstandigheden.

Ruud van Willigenburg
beëdigd als strandvonder
Donderdag 14 september jl. heeft Johan Remkes, commissaris van de
Koning van Noord-Holland, Ruud
van Wilgenburg uit Wijk aan Zee beedigd tot hulpstrandvonder voor de
stranden Wijk aan Zee, Heemskerk
en Velsen (het noordelijk gelegen

strand vanaf de Noordpier). De hulpstrandvonder houdt dagelijks toezicht op het strand en stelt waardevolle, aangespoelde zaken in bewaring. Voor het Velsense strand vanaf
de Zuidpier is enkele weken geleden
Fred Dictus beëdigd.

Alle nominaties komen uit Velsen

IJmond Duurzaam Award
Dinsdag 14 november as wordt
in de A9 Studio’s in Uitgeest de
IJmond Duurzaam Award 2017
uitgereikt aan het bedrijf dat het
meest duurzaam onderneemt.
Drie Velsense bedrijven zijn genomineerd: Parlevliet & Van der
Plas, Timboektoe en Abelia.

Het gaat om een regionale prijs. Opvallend is dat Velsense bedrijven
genomineerd zijn. Velsen kan trots
zijn op haar ondernemers, die energiebesparende maatregelen treffen, kwalitatief hoogwaardige producten gebruiken, aan recycling
doen of op een andere manier duurzaam bezig zijn. Zoals Parlevliet &
Van der Plas uit IJmuiden, die diverse innovaties zelf heeft gedaan.
Bijvoorbeeld de carrouseldeuren in
de vriescellen van de nieuwbouw.
Als gevolg hiervan gaat komt zo
min mogelijk warmte de vriescellen in bij het in-en uitladen. Maar
ook strandpaviljoen Timboektoe
in Velsen-Noord. Niet voor niets
heeft dit bedrijf het gouden keur-

merk van Green Key. Met de bouw
van het nieuwe paviljoen kregen zij
de kans om dit ook door te voeren in
het pand.
Eerlijke inkoop
Bloemenzaak Abelia uit IJmuiden
is de laatste jaren volop bezig met
eerlijke inkoop, duurzaamheid, recycling en verminderen van energieverbruik. Terwijl ze vorig jaar
nog het Zilver certiﬁcaat ‘Barometer Duurzame Bloemist’ behaalden,
hebben ze zich dit jaar alweer ontwikkeld tot Goud.
IJmond Onderneemt
Tijdens het ondernemersnetwerkevent IJmond Onderneemt in Uitgeest worden in totaal drie Awards
uitgereikt. Naast de IJmond
Duurzaam Award, worden ook
de IJmond Werkt! Award en de
IJmond Onderneemt Award uitgereikt. Meer informatie vindt u op
www.ijmondonderneemt.nl. Hier
kunnen ondernemers zich ook aanmelden voor de uitreiking.

Infopagina
21 september 2017 | 14 0255 (geen netnummer nodig) | info@velsen.nl | velsen.nl |

gemeentevelsen |

gemvelsen

Duurzame Helden Festival

Tarieven voor honden
• Voor de eerste hond € 83,33
• Voor de tweede hond € 105,52
• Voor iedere hond boven
het aantal van twee € 118,53
• Voor kennels
€ 584,04
Meer informatie
Meer informatie over hondenbelasting op www.velsen.nl.

Eerste IJmondpredicaat
Velsen, Beverwijk en Heemskerk
werken samen op het gebied van
kunst en cultuur. Zo is een gezamenlijke cultuurvisie in de maak.
Een andere uiting van de samenwerking is het IJmondpredicaat
voor cultuur. De theatervoorstelling ‘Schemering’, die in de Kasteeltuinen Assumburg in Heemskerk op 22 september a.s. in première gaat, ontvangt als eerste
dit regionale predicaat.

Om voor het cultuurpredicaat in
aanmerking te komen moet het
evenement een regionaal karakter
hebben, tot stand komen met actieve participatie uit de IJmond en
ook innovatief zijn. De voorstelling
‘Schemering’ voldoet aan deze cri-

teria (zie www.schemering.nu).
Samenwerking
De drie wethouders van cultuur
zien veel voordelen in de samenwerking op cultuurgebied en er is
al veel zichtbaar. Kunstcommissies
zoeken elkaar op en er worden initiatieven ontwikkeld door enthousiaste inwoners en verenigingen,
die over gemeentegrenzen heen
reiken. Ook grote gesubsidieerde
instellingen zoals de bibliotheken
en de kunstencentra in de drie gemeenten weten elkaar steeds meer
te vinden. De IJmondgemeenten
willen aan deze vormen van samenwerking graag bijdragen. Dit omwille van een goed cultureel klimaat in de regio.
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PROGRAMMA
Opening door wethouder Floor Bal

Doorlopend: - SALE bij Du-Dock
- GRATIS subsidie & bespaaradvies
- KOOKDEMO’ s (12.00 & 14.00 uur)
- Kinderen Koken en Knutselen
16.00

Sluiting

GRATIS
ENTREE
www.odijmond.nl/duurzameheldenvelsen

artwork > ernestine de bruijn, art-plus.nl

Voorkom een boete
Heeft u sinds kort een hond en bent
u nog niet in de gelegenheid geweest
daarvan aangifte te doen? Dan kunt

Wanneer u geen aangifte doet, en
de hondencontroleur treft wel een
hond aan, moet u niet alleen de aanslag hondenbelasting betalen maar
ook een wettelijke geldboete.

Zie ook www.odijmond.nl/duurzameheldenvelsen.
afval
scheiden

Waarom controle?
Wie een hond heeft, moet dat melden bij de gemeente en moet hondenbelasting betalen. De gemeente verstuurt de aanslagen daarvoor.
Om dat goed te kunnen doen, controleert de gemeente regelmatig hoe
het met het hondenbezit in Velsen
gesteld is. Als u niet thuis bent, zal
de controleur ter plaatse beoordelen of er wel of niet één of meer honden aanwezig zijn. De controleur
laat dan een informatiebrief met
een aangiftebiljet hondenbelasting
achter. De hondencontroleurs kunnen zich legitimeren met een door
de gemeente verstrekt legitimatiebewijs.

u uw hond (alsnog) aanmelden bij
de werkeenheid Belastingen en Invordering. U kunt een aangiftebiljet
hondenbelasting telefonisch aanvragen bij de werkeenheid Belastingen en Invordering van de gemeente, telefoon 0255-567322. U kunt
het ook afhalen bij het Klant Contact Centrum op het gemeentehuis,
Dudokplein 1, 1970 AL IJmuiden
of downloaden van de gemeentelijke website: www.velsen.nl / digitaal
loket / producten en diensten / hondenbelasting / aanvragen / aangiftebiljet.

Koken zonder gas en nog veel meer
Nederland wordt in de toekomst
meer en meer aardgasloos. Kun je
dan nog wel lekker koken en wokken? Dat wordt tijdens het festival getoond. Er zijn kookdemo’s om
12:00 uur en om 14:00 uur. Behalve
kijken, mag u natuurlijk ook proeven. Het water kan steeds moeilijker weg. Tegels en verharding houden het water tegen dat anders direct de grond in loopt. Verruil daarom uw tegels voor planten. Dat is
ook beter voor de dieren. Op het festival wordt gedemonstreerd wat precies de eﬀecten zijn van verharding.
Verder vertelt HVC graag over recycling en het scheiden van afval. Ook
is De Beestenbende aanwezig. Deze kinderen ruimen zwerfvuil op en
maken onze gemeente schoner. Uiteraard laten ook ondernemers zien
hoe zij zich extra inzetten voor mens
en milieu.

energie
& water

De firma Legitiem B.V. te Velp begint in opdracht van de gemeente Velsen binnenkort met een
hondencontrole. Aan de hand
van de belastingadministratie
van de gemeente gaat een aantal hondencontroleurs de aanwezigheid van honden controleren.

Meer comfort voor minder geld
De Omgevingsdienst IJmond en de
gemeente Velsen organiseren het
festival, waar ook het Duurzaam
Bouwloket is vertegenwoordigd.
Hier kunt u een subsidiecheck laten
uitvoeren. Ook geven zij onafhankelijk advies over uw woonsituatie.
Energiek Velsen vertelt u graag hoe
u groen en dus doelmatig kunt investeren. Rendement en duurzaamheid
gaan heel goed samen. Verder staan
er aanbieders van isolatie en zonnepanelen. Wilt u meer weten over ﬁnanciering? Dat kan ook, de Rabobank IJmond heeft ook een kraam en
zij helpen u graag verder.
duurzaam
eten

Hondencontrole is gestart

Zaterdag 7 oktober vindt het
Duurzame Helden Festival plaats
op Plein 1945 in IJmuiden. Van
11.00 tot 16.00 uur kunt alles te
weten komen over energiebesparende maatregelen in huis. Kinderen kunnen zich ook prima vermaken, er zijn knutselactiviteiten en
kookworkshops.
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Bekendmakingen algemeen
De website www.velsen.nl is hét startpunt voor al uw vragen over de gemeente Velsen. Hier vindt u meer informatie over vergunningen, burgerzaken, buurtbemiddeling, bureau discriminatiezaken, ondernemersloket,
openbare ruimte, sociale zaken en
nog veel meer.

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

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

Burgerzaken
Burgerzaken werkt uitsluitend op afspraak. Via onze website www.velsen.nl
kunt u 24 uur per dag een afspraak maken. U kunt natuurlijk ook elke werk-

dag van 08.30 tot 17.00 uur bellen met
het Klant Contact Centrum voor een afspraak.
Melding/klacht discriminatie
De gemeente Velsen faciliteert meldingen of klachten over discriminatie. Bij
het Klant Contact Centrum van het gemeentehuis is een formulier verkrijgbaar, waarop u uw melding of klacht kunt
noteren. Graag deze vervolgens versturen naar: Bureau Discriminatiezaken
Kennemerland in Haarlem. Meer informatie op www.bdkennemerland.nl.

Publicatie
Op 20 augustus 2013 hebben burgemeester en wethouders van Velsen besloten om vanaf 1 januari 2014 alle vergunningen, beleid en verordeningen te
publiceren in het elektronisch gemeenteblad. Daarnaast wordt er ook gepubliceerd op de Infopagina van de gemeente
in de huis-aan-huisbladen De Jutter en
De Hofgeest. Het elektronisch gemeenteblad is te vinden op www.velsen.nl. Informatie over de gemeenteraad van Velsen en de vergaderingen van het Raadsplein is te vinden op: www.raad.velsen.nl.

Aanvragen
Burgemeester en wethouders van
de gemeente Velsen maken bekend dat zij in de periode van
9 september 2017 tot en met 15
september 2017 de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning hebben ontvangen op
grond van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht. De datum van ontvangst is tussen haakjes vermeld.

IJmuiden
Badweg 35, vervangen toegangspoort (14/09/2017) 24816-2017.
Velsen-Zuid
Laaglandersluisweg ong., Heuvelweg
ong.,
Buitenhuizerweg
ong.,Westlaan ong. het plaatsen
van 4 vlaggenmasten (14/09/2017)
24481-2017;
Oude Pontweg ong., plaatsen hekwerk en aanleggen tegelpad

(13/09/2017) 24385-2017.
Santpoort-Zuid
Bloemendaalsestraatweg 163, splitsen woning (12/09/2017) 243052017;
Velserenderlaan 7, kappen boom
(spoed kap) (12/09/2017) 242632017.
Santpoort-Noord
Molenstraat 9, plaatsen zonnepanelen (12/09/2017) 24247-2017;
Duin- en Kruidbergerweg 60, wijzigen gebruik wonen naar conferentiefunctie (14/09/2017) 245382017;
Molenstraat 7, plaatsen zonnepanelen (18/09/2017) 24643-2017.
Driehuis
Da Costalaan 6, kappen boom (spoed
kap)(14/09/2017) 24531-2017;
Wolﬀ en Dekenlaan 23, wijzi-

gen voorgevel, plaatsen dakkapel
(13/09/2017) 24421-2017.
Welstand
Voor zover de ingediende aanvragen
voor een omgevingsvergunning betrekking hebben op een bouwactiviteit kunnen deze worden voorgelegd
aan de commissie Stedelijk Schoon
Velsen. Voor meer informatie over
welstand: 140255
Verlenging beslistermijn
Burgemeester en wethouders van
Velsen hebben op grond van artikel 3.9 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht de termijn
waarbinnen zij op de volgende aanvragen dienen te beslissen, verlengd
met zes weken:
IJmuiden
Industriestraat 70, vergroten bedrijfsgebouw (15/09/2017) 20409-

2017.
Santpoort-Zuid
Wüstelaan 63, plaatsen erfafscheiding (19/09/2017) 20034-2017.
Velserbroek
Hofgeesterweg 43, plaatsen erker
(12/09/2017) 20210-2017;
Reptonstraat 24, 26, 28 en 30, plaatsen damwand (18/09/2017) 206582017.
Ingetrokken aanvragen omgevingsvergunning
Velserbroek
Hofgeesterweg 43, vergroten 2 dakkapellen (18/09/2017) 22537-2017.
IJmuiden
Jacob van Heemskerkstraat 25, legaliseren en uitbreiden woning
(19/09/2017)19999-2017.

Besluiten
Burgemeester en wethouders
van Velsen hebben de hierna volgende besluiten genomen. Op
grond van de Algemene wet bestuursrecht kan een belanghebbende bij het (de) onderstaande besluit(en) gedurende zes
weken na de dag van verzending van het besluit een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij
het bestuursorgaan dat het besluit heeft genomen (zoals college van Burgemeester en wethouders van Velsen of Burgemeester
van Velsen, Postbus 465, 1970 AL
IJmuiden), dan wel langs elek-

tronische weg (elektronisch formulier op www.velsen.nl; werkt
alleen in combinatie met inloggen via DigiD). In spoedeisende gevallen kan een voorlopige
voorziening worden gevraagd
bij de voorzieningenrechter van
de rechtbank Noord-Holland, locatie Haarlem, sector bestuursrecht, Postbus 1621, 2003 BR
Haarlem. Een voorlopige voorziening kan alleen worden aangevraagd, indien er ook een bezwaarschrift is ingediend. De verzenddatum van het besluit is tussen haakjes vermeld.

Verleende omgevingsvergunningen - reguliere procedure
IJmuiden
Strandweg 80, vervangen gevel
(15/09/2017) 21105-2017.
Velsen-Zuid
Amsterdamseweg 12, vervangen
bestaande CNG-installatie, wijzigen aﬂeverpunt met reclamezuil
(18/09/2017) 19941-2017.
Santpoort-Noord
Hagelingerweg 16, plaatsen dakopbouw, wijzigen voor- en achtergevel

(18/09/2017) 20116-2017.
Velserbroek
Aletta Jacobsstraat 76-140, bouwwerk
brandveilig
gebruiken
(19/09/2017) 8013-2017.
Verleende vergunning voor
werkzaamheden buiten reguliere werktijden APV artikel 5:5
geluidshinder
buiten
reguliere werktijden: voegwerkzaamheden A22 Beverwijk 13-16 oktober as
(18/09/2017) 24636-2017
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Kapmelding
Straat
Planetenweg (sporthal)
Heerenduinweg ( ingang Tennisbaan)
Willebrordstraat ( langs oude spoorbaan)
Ladderbeekstraat ( speelplek)
Meerweidenlaan t.o. nr. 68

Plaats
IJmuiden
IJmuiden
IJmuiden
Velsen-Noord
Velsen-Noord

Aantal
8
1
1
1
1

Soort
Populieren
Populier
Populier
Plataan
Eik

Reden
Vitaliteit is slecht
Vitaliteit is slecht
Vitaliteit is slecht
Door de storm beschadigd
Door de storm beschadigd

Hogere waarden Wet geluidhinder Hillegondswegje
Burgemeester en Wethouders van
Velsen hebben ten behoeve van
het bestemmingsplan Hilegondswegje 14 in de Velserbroek een
verzoek om vaststelling van een
hogere waarde in het kader van
de Wet geluidhinder ingediend bij
Omgevingsdienst IJmond.

Het hogere waardenbesluit heeft betrekking op wegverkeerslawaai. De
bevoegdheid van het college tot vaststelling van hogere waarden is ge-

delegeerd aan het algemeen bestuur
van Omgevingsdienst IJmond.
De directeur van Omgevingsdienst
IJmond, gemandateerd bevoegd namens genoemd algemeen bestuur,
maakt bekend dat er een ontwerpbesluit tot vaststelling van de hogere waarde voor de geluidbelasting is
genomen.
Het ontwerpbesluit tot vaststelling
van de hogere waarde ligt met ingang
van 22 september 2017 gedurende

zes weken, samen met het ontwerp
bestemmingsplan “Hillegondswegje “, ter inzage bij de balie van het gemeentehuis van Velsen, Dudokplein
1 1971 EN te IJmuiden en bij Omgevingsdienst IJmond, Stationsplein
48b te Beverwijk op werkdagen van
9.00 uur tot 17.00 uur.
Gedurende de termijn van de tervisielegging kunnen belanghebbenden schriftelijk dan wel mondeling
zienswijzen kenbaar maken. Schrif-

telijke zienswijzen kunnen kenbaar gemaakt worden bij Omgevingsdienst IJmond, Postbus 325,
1940 AH Beverwijk, onder vermelding van “Zienswijze ontwerpbesluit vaststelling hogere waarde Wet
geluidhinder omgevingsvergunning
Hilegondswegje 14 te Velserbroek”.
Voor mondelinge zienswijzen kunt u
telefonisch een afspraak maken met
Omgevingsdienst IJmond, telefoonnummer 0251-263863.

Ontwerpbestemmingsplan Hillegondswegje
Burgemeester en wethouders
zijn voornemens de gemeenteraad voor te stellen een nieuw
bestem-mingsplan vast te stellen voor het Hillegondswegje 14
in de Velserbroek.

Aanleiding
Het bestemmingsplan voorziet in
een bestemmingswijziging van een
agrarische bedrijfswoning naar
een nieuw te bouwen reguliere woning. Het is dan mogelijk een kwalitatief hoogwaardige herinrichting
van het perceel te realiseren.
Ligging plangebied
Het plangebied ligt in de Velserbroek ter hoogte van het Hillegondswegje 14.

Plan inzien
Het
ontwerpbestemmingsplan Hillegondswegje met IDN:
NL.IMRO.0453.BP1303HILLE-

GONDSW1O001 ligt met
ingang
van
22 september
2017 gedurende zes weken
voor een ieder ter inzage.
Naast het ontwerpbestemmingsplan liggen tevens de
daarop betrekking hebbende
onderzoeken
en rapportages
ter inzage: Gem e e n t e h u i s,
Dudokplein 1, IJmuiden, Centrale
bibliotheek, Dudokplein 16, IJmuiden en digitaal raadpleegbaar op
www.ruimtelijkeplannen.nl.

Zienswijze indienen
Gedurende de termijn dat het plan
ter inzage ligt, kunt u een zienswijze indienen op het ontwerpwijzigingsplan. Dit doet u door een
brief te richten aan: Gemeenteraad
van Velsen, Postbus 465, 1970 AL
IJmuiden. Of via ro@velsen.nl. Onder vermelding van “zienswijze bestemmingsplan Hillegondswegje”.
Vergeet daarbij niet duidelijk uw
fysieke postadres aan te geven.

elektronische weg (elektronisch formulier op www.velsen.nl; werkt alleen in combinatie met inloggen via
DigiD) een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college van
burgemeester en wethouders van
Velsen.

Nadere informatie:
Het verkeersbesluit kunt u inzien bij
de receptie in het gemeentehuis, Dudokplein 1 te IJmuiden.

Voor het indienen van mondelinge zienswijzen kunt u een afspraak
maken met de behandelend ambtenaar, de heer Kloosterman, telefoonnummer 0255-567200.

Verkeersmaatregel
Burgemeester en wethouders
hebben besloten een individuele
gehandicaptenparkeerplaats aan
te leggen voor het volgende perceel:

Plein 1945 30, 1971 GB IJMUIDEN

Mogelijkheid van bezwaar:
Belanghebbenden kunnen ingevolge de Algemene wet bestuursrecht
binnen een termijn van 6 weken na
de dag waarop het besluit is bekend
gemaakt, schriftelijk (Postbus 465,
1970 AL IJmuiden) dan wel langs

