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DENKT U AL
AAN DE WINTER?
WIJ WEL!
Iedere week
in deze krant:

Informatie
van de gemeente
Velsen

ALBATROS BANDEN
IJMUIDEN
0255-511 730

TELSTAR
FORTUNA SITTARD
IJmuiden - In het kader van
de landelijke Vredesweek (16
tot 24 september) vond op
initiatief van de stichting PAX
op zaterdag 23 september op
17 locaties in Nederland een
Walk of Peace plaats. Een van
die locaties was IJmuiden.
‘s-Middags kwart over een
werden een kleine 60 deelnemende wandelaars ontvangen in de Burgerzaal.
Wethouder Robert te Beest
gaf na een korte toespraak
het startschot van de wandeling door met een vredesvlag
de wandelaars voor te gaan,

de burgerzaal uit en de trap
van het stadhuis af naar Plein
1945. Na een groepsfoto ging
de stoet, voorzien van vredesvlaggen, via de Lange Nieuwstraat, het Marktplein en de
Kennemerlaan naar het Kennemerplein. Hier was de eerste stop. De wandelaars werden voorzien van brood en
drinken, en konden zich uitleven met het beschilderen van
tassen en een groot doek.
Vervolgens trok de wandelstoet naar de Oud-Katholieke Engelmunduskerk
op de Kon. Wilhelminakade,

waar een muzikaal intermezzo plaatsvond. Daarna wandelden de deelnemers naar
het eindpunt van de Walk
of Peace bij het cultuur- en
foodfestival bij de Kuba Moskee.
De wandeling is een gezamenlijk initiatief van Vrouwen
voor Vrede IJmond, de OudKatholieke Kerk IJmuiden, de
Kuba Moskee IJmuiden, Zarai Media Productions en de
Ambassade van Vrede IJmuiden van het Apostolisch Genootschap. (foto: Erik Baalbergen)

PvdA NH vraagt GS
Tata banen te redden
IJmuiden - Onlangs werd
bekend dat de fusie tussen
Tata Steel en ThyssenKrupp
kan leiden tot een verlies
van 2000 banen. Omdat
de Provinciale PvdA-fractie zich hier ernstig zorgen
over maakt heeft zij de afgelopen week schriftelijke
vragen ingediend bij College van Gedeputeerde Staten. Hierin vraagt de fractie
of het college haar invloed
uit wil oefenen om een verlies van zoveel Noord-Hol-

landse banen te voorkomen.
Op woensdag 20 september kondigden Tata Steel
en het Duitse ThyssenKrupp aan dat zij in Europa gaan fuseren. Het samengaan zou tussen de
400 tot 600 miljoen euro
aan kostenvoordelen moeten opleveren en kan een
verlies tot 4000 Europese
banen betekenen, waarvan de helft in productie.
De CEO van ThyssenKrupp

liet deze week weten dat in
Duitsland 2000 banen verdwijnen, waarvan duizend
in de productie en duizend
kantoorfuncties. Dit zou
betekenen dat in Nederland en het Verenigd Koninkrijk samen 2000 banen
zullen verdwijnen. De verwachting is dat het meeste verlies in Nederland zal
plaatsvinden.
Rina van Rooij, vicefractievoorzitter van de PvdA NH:
,,Onze fractie maakt zich

VRIJDAG
29 SEPTEMBER
20.00 UUR

Deze week in De krant!
ZATERDAG 30 SEPTEMBER
AANVANG 14.30 UUR
SPORTPARK ZEEWIJK:

Stormvogels

tegen

VSV

(‘Meer op zaterdag’)

Deze advertentie is aangeboden door:

Zebra Uitzendbureau BV
Oliehandel Klaas de Boer BV
Cornelis Vrolijk’s Visserij Maatschappij BV
Van der Vlugt

ernstig zorgen over het
enorme verlies van banen
waartoe deze fusie kan leiden. Ik kan me voorstellen
dat het college deze zorg
deelt en heb daarom aan
GS gevraagd of zij al contact met het bestuur van
Tata Steel heeft opgenomen om dit aan te kaarten.”
,,In het werkgelegenheidspact wat de vakbonden op
4 oktober vorig jaar met
Tata Steel Nederland afsloten werd medewerkers

nog een werkgarantie van
5 jaar gegeven. Vakbond
FNV heeft echter haar zorg
al uitgesproken over een
mogelijke aantasting van
de eigen beslissingsbevoegdheid van de Nederlandse tak over beleid en
investeringen. Ik hoop dat
GS het bestuur van Tata zal
vragen om er in ieder geval voor te zorgen dat deze
werkgarantie niet komt te
vervallen,” aldus Rina van
Rooij.
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Typisch IJ muiden

COLOFON

Door Erik Baalbergen

Verschijnt donderdag

EDITIE 8: VElsErbroEk, DrIEhuIs,
VElsEn-z., sanTpoorT-z. En
sanTpoorT-n.

Verschijnt donderdag

EDITIE 9: IjmuIDEn & VElsEn-n.

kantooradres:
Zeeweg 189-191
1971 HB IJmuiden
Tel. 0255-533900
Fax 0255-518875
openingstijden:
ma. t/m do. van 9.00-17.00 uur
vrijdag van 9.00-15.00 uur
aanleveren advertenties:
Dinsdag voor 17.00 uur
verkoop@jutter.nl
verkoop@hofgeest.nl
advertentieverkoop:
Jeroen van Duijn
Mobiel 06-33836478
Gerda Ritskes
Mobiel 06-45708874
advertentietarieven:
op aanvraag
aanleveren van kopij:
Dinsdag voor 14.00 uur
redactie@jutter.nl
Chef redactie:
Friso Huizinga
redactie:
Karin Dekkers, Marja van der Wulp,
Joop Wayenberg
Directie:
Frits Raadsheer
Mobiel 06-53951836
bladmanager:
Veroni Pereboom
Mobiel 06-30695175
Druk:
Janssen/Pers Rotatiedruk
Verspreiding en
bezorgklachten:
www.verspreidnet.nl
Tel. 0251-674433
Centrale administratie:
Visserstraat 10
1431 GJ Aalsmeer
Tel. 0297-341900
uitgave van:
Kennemerland PERS BV
oplaGE hoFGEEsT: 15.250
oplaGE juTTEr: 20.025
Ingezonden brieven:
Eenieder staat het vrij te reageren op artikelen of zijn mening
te geven op ontwikkelingen die
spelen binnen de gemeente.
Uw ingezonden brief dient
echter ondertekend te zijn met
naam en adres, telefoon of emailadres. De redactie behoudt
het recht brieven in te korten of
te weigeren.
let op:
Nadrukkelijk maken wij u er op
attent, dat door ons in deze krant
geproduceerd advertentie-,
foto-, en/of tekstmateriaal niet
beschikbaar wordt gesteld aan
derden. Dus ook niet per e-mail,
fotokopie of anderszins zonder
uitdrukkelijke, schriftelijke toestemming van de uitgever!
www.juTTEr.nl
www.hoFGEEsT.nl

Aikido in Velserbroek
Velserbroek - Iedere maandagavond wordt er enthousiast getraind door jong en
oud bij Aikido Kennemerland
in Velserbroek. De lessen
worden verzorgd door Hans
Boersma, derde dan Aikido,
in gymzaal de Weid.
Aikido Kennemerland leraar Hans Boersma over Aikido: ,,Aikido is een Japanse vechtsport waarbij je de
kracht van de tegenstander
gebruikt. Bij Aikido hebben
we een open houding en proberen we een mogelijk conflict altijd te vermijden. Indien
een aanval onvermijdbaar is
proberen we de niet agressieve ‘mindset’ vast te houden om de tegenstander te
overmeesteren met een worp

en/of klem. ‘Ai’ in het woord
Aikido is Japans voor harmonie en dit staat centraal in iedere les. Door de harmonieuze basis van Aikido kent Aikido geen competitie-element.
Op deze manier kan iedereen
op zijn eigen niveau aan een
les deelnemen, zowel mannen als vrouwen. Bij Aikido
ben je naast lekker aan het
trainen ook veel mentaal bezig, wat een extra dimensie
geeft aan de training. “
Er bestaat altijd de mogelijkheid tot een gratis proefles
om Aikido vrijblijvend uit te
proberen.
Meer info: www.aikidokennemerland.nl en Hans Boersma:
info@aikidokennemerland.nl
via 06-57558361.

Nieuw: Zoet aan Zee

De snoeperigste
winkel in IJmuiden

IJmuiden - Vrijdag 29 september opent snoep- en cadeauwinkel ‘Zoet aan Zee’
haar deuren aan Lange
Nieuwstraat 493 in IJmuiden.
Deze winkel wordt gerund
door Bianca en Mariska, twee
enthousiaste meiden. Naast
vele soorten snoepgoed, verkopen zij ook suikervrije en
allergievrije producten. Middels een pictogrammenbord
wordt alle snoepinformatie
duidelijk weergegeven. Hierdoor onderscheidt Zoet aan
Zee zich van andere winkels.

Mocht u geen liefhebber van
snoep zijn, ook dan kunt u
prima bij Zoet aan Zee terecht. Zij hebben namelijk
een zeer uitgebreid assortiment dat onder andere bestaat uit heerlijke bonbons,
chocolade,
bakproducten,
thee, feestartikelen, kaarten
en diverse leuke, betaalbare cadeaus. Kortom genoeg
redenen om een bezoek te
brengen aan deze winkel. U
kunt ook alvast een kijkje nemen op hun Facebookpagina.

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
de Duitse weg oftewel het
Dauwbraampad.
In het duingebied tussen de
Ampèrestraat en de IJmuiderslag loopt een wandelpad met
de naam Dauwbraampad. Dit
pad is vooral bekend bij hardlopers, hondenuitlaters en wandelaars. De naam van het pad
is door de gemeente vastgesteld in 2015. In dat jaar krijgen
ook andere paden in het duingebied ten westen van de Keetberglaan een plantennaam, zoals het Hondsdrafpad en het
Kamperfoeliepad. De namen
zijn nodig voor de vindbaarheid
van de paden door bijvoorbeeld
hulpdiensten. Het is gemakkelijker om te spreken over bijvoorbeeld het Kamperfoeliepad
dan het ‘een fietspad tussen de
Ampèrestraat en de IJmuiderslag’. Hoewel de namen recent
zijn, zijn de paden zelf ouder.
Zo is het Dauwbraampad al bijna 75 jaar oud. Veel IJmuidenaren kennen het deels vervallen
betonpad en deels geasfalteerde pad als de ‘Duitse weg’ of
het ‘Duitse pad’. De weg wordt
in de latere jaren van de Tweede Wereldoorlog aangelegd als
toegangsweg voor de luchtafweerbatterij Olmen. Dit complex is gebouwd in de jaren
1942-1944. Aanvankelijk is ‘Ol-

men’ alleen bereikbaar via een
weg over het terrein van het
noordelijker gelegen kustbatterij Heerenduin. Via de nieuwe weg is Olmen rechtstreeks
te bereiken. De weg wordt aangelegd door ‘Organisation Todt’.
Deze Duitse bouwmaatschappij en overheidsorganisatie, genoemd naar de oprichter Fritz
Todt, geeft tijdens nazi-Duitsland leiding aan de bouw van
bunkers, kustversterkingen en
wegen als onderdeel van de
Atlantikwall, waar de Festung
IJmuiden onderdeel van uitmaakt.
De nieuwe weg loopt langs de
Duitse kustverdedigingswerken door tot Bloemendaal aan
Zee. Na de oorlog bestaan er
plannen voor de aanleg van
een fietspad langs de kust over
deze weg. Omdat de weg over
particuliere gronden en door
afgerasterd natuurgebied loopt,
is dat er nooit van gekomen. In
de vorige eeuw worden delen
tussen IJmuiderslag en Parnassia gesloopt. Jarenlang ligt het
stuk tussen de Ampèrestraat
en de IJmuiderslag er als een
vervallen betonweg uit. Rond
2007 wordt het eerste stuk vanaf de IJmuiderslag geasfalteerd.
Aan dit stuk liggen, dicht bij de
IJmuiderslag, nog een munitiebunker en daar tegenover een
vlak terrein, beide als stille getuigen van de luchtafweerbatterij Olmen. Het vlakke terrein is
een voormalig sportveld, waarop tijdens de oorlog door de
bemanning van Olmen gesport
en geëxerceerd wordt.
Van Heerenduin en Olmen is
veel ‘beton’ bewaard gebleven.
Beide batterijen zijn rijksmonumenten. De Duitse weg valt
om onbekende reden buiten de
monumentstatus.

FAMILIEBERICHTEN

Nu ook oNLINE
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1 OKTOBER

▲
28 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,-.

29 SEPTEMBER

Honden in de sneeuw bij
SnowPlanet in Velsen-Zuid.
Toeschouwers zijn van harte welkom tussen 10.00 en
19.00 uur.
Pieter Vermeulen Museum: Tentoonstelling ‘Tuin vol
Geheimen’. Voor iedereen
vanaf 3 jaar. Open van 13.00
tot 17.00 uur.
Filmmiddag bij Vereniging
Santpoorts Belang in ‘t Brederode Huys, Bloemendaalsestraatweg 201 SantpoortZuid. Aanvang 14.00 uur. De
Film ‘Sent of a Woman’ wordt
vertoond.
Beurs tweedehands kinderkleding en speelgoed in
De Vrijburcht, Vrijburglaan 2
te Heemskerk van 18.30 tot
21.00 uur. Gratis entree. Najaars- en winterkleding voor
kinderen, speelgoed, schoenen, sportkleding. Inbrengen kleding is ook mogelijk:
meldt u dan vooraf aan via
kinderkledingkast@gmail.
com
Telstar-Fortuna
Sittard.
Aanvang 20.00 uur.
Muzikale wereldreis met
fluit en piano in ‘t Mosterdzaadje, Kerkweg 29 Santpoort-Noord. Aanvang 20.00
uur. Toegang gratis, bijdrage
in de onkosten wenselijk.

30 SEPTEMBER

Stadsschouwburg Velsen:
Kidstheater Festival. Start
vanaf 08.15 uur.
Lezing met als thema ‘De
genade van Portia’ door Els
Launspach in De Kapel, Potgieterweg 4 Bloemendaal.
Aanvang 10.30 uur.
Publieksdag op Forteiland. Vertrek Kon. Emma
Jaarmarkt van 10.00 tot vanaf de Kop van de Haven:
16.00 uur in Oud Velsen.
10.45, 12.45 en 15.10 uur.
Terugvaart: 13.00, 15.15 en
17.15 uur.
Buitenplaats Beeckestijn:
Tentoonstelling ‘Dubbelportret’. Geopend van donderdag tot en met zondag van
11.00 tot 16.00 uur. Toegang
4,-. Maandelijkse rondleiding doorhuis en tuin. Aanvang 14.00 uur Deelname 7,Inzamelactie
Stichting opgeven via info@buitenZwerfkatten
havengebied plaatsbeeckestijn.nl.
IJmuiden in het kader van
Wereld Dierendag bij tuincentrum Welkoop aan de
Hagelingerweg in Santpoort-Noord.
Zee- en Havenmuseum
IJmuiden open van 13.00 tot
17.00 uur. Expositie ‘IJmuiden Weerspiegeld’. 3 Speurtochten voor kinderen van
kleuter tot puber. Motordraaimiddag.
Workshop beeld maken bij
Informatieboerderij
Zorgvrij in Velsen-Zuid. Aanvang
13.00 uur. Info en inschrijven
bij de balie of via zorgvrij@
spaarnwoude.nl.
Evenement ‘In de Boomgaard’ bij Informatieboerderij Zorgvrij, Genieweg Velsen-Zuid. Van 11.00 tot 16.00
uur.
Openstelling Bunker Museum, Badweg in IJmuiden.
Van 11.00 tot 16.00 uur.
Zee- en Havenmuseum
IJmuiden open van 13.00 tot
17.00 uur. Expositie ‘IJmuiden Weerspiegeld’. 3 SpeurOpen dag bij Scouting Sint tochten voor kinderen van
Radboud,
Middenduiner- kleuter tot puber.
weg 74 Santpoort-Zuid. Van Pieter Vermeulen Muse14.00 tot 17.00 uur.
um: Tentoonstelling ‘Tuin vol
Geheimen’. Voor iedereen
vanaf 3 jaar. Open van 13.00
tot 17.00 uur.
Koffieconcert Velser Gemeenschap in het Solicentrum in Driehuis. Aanvang
12.00 uur. Toegang gratis.
Vogelbeurs van 10.00 tot
13.00 uur bij v.v. Tropica,
Const. Huygensstraat 99 te
Heemskerk. Toegang is gratis.
Snertmiddag bij Bar Nanhattan. Vanaf 14.00 uur. Opterden Cock Zwanenburg.
Verhaallezing ‘Wat nou als
(foto: Marco Mekenkamp)
je alles durft?’ in St. RaphaVeeking
Theatergroep el kerkje, Popellaan 1 Bloespeelt ‘De goede dood’ in mendaal. Van 14.00 tot 16.00
het Kraaktheater, Nic. Beet- uur.
slaan 5 in Driehuis.
Rondje Wijk aan Zee om
14.00 uur. Rondwandeling
met gids van Rondje Wijk
aan Zee, start bij Dorps-

kerk Wijk aan Zee. Deelna- 15.30. Kosten 1,50 bovenop
me gratis.
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.
Toneelgroep Vondel speelt
‘Achter het Doek 2’ in het
Kraaktheater, Nic. Beetslaan
5 Driehuis.
Stadsschouwburg Velsen:
NITS. Aanvang 20.15 uur.
Pupquiz
bij
Paviljoen
Noordzee, Kennemerstrand
178 IJmuiden aan Zee. Vanaf 15.00 uur. Inschrijven per 5 OKTOBER
team (max. 5 personen). Sociaal Wijkteam organiKosten 4,-. Via post@pa- seert een koffieochtend in
viljoennoordzee.nl of 0255- Bibliotheek Velserbroek. Van
514004.
10.30 tot 12.00 uur.
De Paarse Goochelaar met Rouwspreekuur bij Alice
‘Silent Magic’ in ‘t Mosterd- Loeters Persoonlijke uitzaadje, Kerkweg 29 Sant- vaartzorg in de Naaldkerk,
poort-Noord. Aanvang 15.00 Frans Netscherlaan 12 Santuur. Toegang gratis, bijdrage poort-Noord. Van 11.00 tot
in de onkosten wenselijk.
12.00 uur.
Buitenplaats Beeckestijn:
Tentoonstelling ‘Dubbelportret’. Geopend van donderdag tot en met zondag van
2 OKTOBER
Informatieavond
over 11.00 tot 16.00 uur. Toegang
warmtepompen door Ener- 4,-.
giek Velsen in DuDock, Plein
1945 IJmuiden. Aanvang
20.00 uur, inloop 19.30 uur.

3 OKTOBER

Kledingbeurs Het Kruispunt van 10.00 tot 12.00 uur
in Velserbroek. Elke dinsdagochtend.
Repair Café in buurtcentrum De Spil, Frans Halsstraat 29 IJmuiden. Van
13.30 tot 16.00 uur.

4 OKTOBER

OIG tweedehandswinkel
open aan Industriestraat,
IJmuiden. Van 9.00 tot 12.00.
06-26038252.
Beleefdag ‘Beter in het
Groen’ in en rond het Bezoekerscentrum van Nationaal Park Zuid Kennemerland. Van 10.00 tot 17.00 uur.
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.
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

Speeddate voor huishoudelijke medewerkers bij De
ZorgSpecialist, Crocusstraat
1 Santpoort-Noord. Van
14.00 tot 16.00 uur. Zie ook
www.dezorgspecialist.nl.
Thema-avond Voltooid leven in de Goede Herderzaal
van wijkcentrum van Engelmunduskerk in Velsen-Zuid.
Aanvang 19.30 uur, vanaf
19.00 uur staan de deuren
open.
Stadsschouwburg Velsen:
Musical ‘De Marathon’. Aanvang 20.15 uur.
Veeking
Theatergroep
speelt ‘De goede dood’ in
het Kraaktheater, Nic. Beetslaan 5 in Driehuis.

Uw evenement
in beeld?
RTV Seaport.nl
rtvseaport.nl/agenda
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Laatste opening
Bunkermuseum
IJmuiden - Het is 1 oktober
alweer de laatste reguliere
openstelling van Bunker Museum IJmuiden. Ondanks het
feit dat dit, voor dit jaar, de
laatste openstelling is, heeft
het bunkermuseum toch
een primeur. De bij de sloop
van één van de drie bunkers
bij het Missiehuis geredde
pantsermateriaal is namelijk
aan het bunkermuseum geschonken. Deze vele honderden kilo’s pantserstaal zijn op

1 oktober in het bunkermuseum te bewonderen.
De openingstijden zijn van
11.00 tot 16.00 uur. U vindt
het Bunkermuseum aan de
Badweg in IJmuiden, entree
tegenover Camping de Duindoorn. De openstelling op 1
oktober is de laatste openstelling van dit seizoen. Natuurlijk is het museum volgend jaar weer geopend,
vanaf april. Zie ook: www.
BunkerMuseum.nl.

‘Hovenier Helpt’
in Velsen-Noord
Velsen-Noord - In augustus meldde Hans Tuijn zich
aan voor een tuinproject bij
de landelijke actie Hovenier
Helpt met als slogan ‘Groen
doen is goed doen!’ gehouden. Hans Tuijn heeft al jaren
gezondheidsproblemen en
keek uit op een rommelige
voortuin en een uit zijn kluiten gewassen boom die hij
eigenlijk wel weg wilde.
Op 17 september kreeg hij
een e-mail met felicitatie dat
zijn tuinproject was geselecteerd.
Voor Hoveniersbedrijf B.A.R.T.
uit Santpoort Noord was het
geen moeilijke beslissing om
deel te nemen aan het project. Bart Heeremans, namens het hoveniersbedrijf,
vertelt: ,,Toen wij werden benaderd voor dit project hebben we niet lang hoeven na
te denken. Hoe mooi is het
als je je met je team en passie voor groen kunt inzetten
voor hulpbehoevende mensen. Wij stellen graag ons
vakmanschap beschikbaar
voor dit initiatief.’’
Hans Tuijn: ,,Op maandag
25 september kwam Bart en
toen gebeurde er bijna een
wonder, er is een grote den-

nenboom weggehaald, al
het onkruid verwijderd en
de buurvrouw zei tegen mij:
‘Wat een mooie stenen heeft
de tuinman bij u neergelegd.’
Het is een mooi compliment
maar de stenen lagen er al,
de tuinman had ook daar al
het onkruid verwijderd tussen de stenen. Onze tuin ziet
er weer uit als nieuw, het is
zo mooi geworden. Wij zijn
er erg blij mee en bedanken
Bart dat hij dat geheel belangeloos voor ons heeft gedaan.’’

Leo Kwant lijsttrekker LGV
Velsen - Door bestuur en
fractie van fractie LGV is Leo
Kwant voor de komende verkiezingen unaniem gekozen
tot lijsttrekker voor LGV .
Leo was vier jaar geleden ook
de lijsttrekker en de afgelopen vier jaar fractievoorzitter
van LGV. LGV hoopt hiermee
de continuïteit van LGV te
waarborgen en de reeds uitgevoerde beloftes uit het vorige verkiezingsmanifest een
vervolg te geven.

Meldpunt
zoekt
vrijwilligers

Polderstroom Zorgbalans
bestaat 5 jaar

IJmuiden - Ontmoetingscentrum Polderstroom van
Zorgbalans bestond op 21
september precies 5 jaar. Om
dat te vieren is er een feestje
georganiseerd voor alle deelnemers, mantelzorgers en
vaste en vrijwillige medewerkers in het Wijkcentrum de
Hofstede. Tevens werd er in
de maand september een actie gestart; ‘Draag je steentje
bij’. Polderstroom heeft namelijk een cadeau bedacht
voor hun eerste lustrum. Een
zogenaamde Tovertafel (tovertafel.nl), een lang gekoesterde wens. Deze tovertafel is
een prachtig instrument dat
in alle huiskamers gebruikt

kan worden voor verschillende activiteiten, die leuk en
plezierig zijn en bewegen stimuleren op een speelse manier. De actie was een groot
succes.
Door het Nationaal Ouderenfonds werd een cheque van
2000 euro overhandigd. Politieke partij LGV werd geraakt
door het project en bood
twee spellen aan voor de Tovertafel (foto). Ook hartverwarmend waren de reacties
van deelnemers en hun familieleden. Coördinator Mick
Flieringa bedankt uit naam
van Polderstroom alle donateurs heel hartelijk. De Tovertafel komt er!

Velsen - WonenPlus biedt
praktische diensten aan die
het mogelijk maken dat mensen van 65 jaar en ouder en
mensen met een beperking
langer zelfstandig kunnen blijven wonen. Om de abonnees
goed van dienst te kunnen zijn
en alle binnenkomende telefoontjes en de daarbij behorende administratie goed te
kunnen verwerken zijn zij op
zoek naar enthousiaste vrijwilligers voor het meldpunt. Het
WonenPlus-meldpunt wordt
van maandag tot en met donderdag van 10.00 uur tot 14.30
uur bemand door vrijwilligers.
Bij het meldpunt komen alle
aanvragen voor diensten binnen en nu zijn zij dringend op
zoek naar vrijwilligers die onze
groep komen versterken voor
de maandag, woensdag en
donderdag. Bent u op één of
meerdere dagen (of een dagdeel) beschikbaar en heeft u
affiniteit met ouderen. Bent u
klantvriendelijk, zelfstandig en
u heeft kennis van computers dan zijn zij op zoek naar u.
Meer weten: Lydia Moreira, email: moreira@welzijnvelsen.nl
of Ans Keet, e-mail: anskeet@
welzijnvelsen.nl, 0255-518888.

Prettig en bereikbaar wonen
langs de Kennemerlijn
Regio - Woningen en meer
voorzieningen bij treinstations, extra fietsenstallingen, snelle fietsroutes
naar stations, betere verbindingen en bewegwijzering en goede ‘park and ride’ faciliteiten. Dit is een
greep uit de ambities voor
de stationsgebieden langs
de Kennemerlijn.
De gemeenten Beverwijk,
Bloemendaal,
Haarlem,
Heemskerk, Velsen, Uitgeest
en de provincie Noord-Holland willen de stationsgebieden toegankelijker en aantrekkelijker maken. Deze verbeteringen dragen bij aan een
goede woonwerkomgeving.
De stationsomgevingen in
Zuid-Kennemerland bieden
kansen voor woningbouw
op goed bereikbare plaatsen, wat kan bijdragen aan
het verlichten van de druk op
de woningmarkt in het zuiden van Noord-Holland. Het
station van Santpoort-Noord
heeft de potentie om een belangrijk toegangspoort tot het

landschap te worden. Gedeputeerde Joke Geldhof van
de provincie (Ruimtelijke Ordening en Wonen): ,,Als we er
voor zorgen dat nieuwe woningen, voorzieningen en bedrijven vooral terechtkomen
in aantrekkelijke en goed bereikbare stationsomgevingen,
dan gebruiken we de ruimte,
het spoor en de infrastructuur
die er al ligt zo goed mogelijk. Daar komt bij dat we ook
ons waardevolle landschap
sparen.”
Samen met een brede vertegenwoordiging van partijen
uit de regio Zuid-Kennemerland hebben de NS, gemeenten en provincie ambities opgesteld voor de stationsgebieden.
De gemeenten gaan die uitwerken en aan de slag met
projecten rond de stations.
Wethouder Anke de VinkHartog van Uitgeest: ,,In een
aantal plaatsen, waaronder
Uitgeest, wordt nu ook echt
doorgepakt in het ontwikkelen van een visie en het realiseren van concrete pro-

jecten”. De ambities werden
geformuleerd in dialoog met
inwoners, bedrijven, maatschappelijke instellingen, natuurorganisaties en vervoerders uit de regio. Op verzoek
van de gemeenten heeft de
provincie dit proces begeleid
vanuit het programma OVknooppunten. De provincie
heeft budget beschikbaar om
bij te dragen aan projecten
die de omgeving van stations
aantrekkelijk en toegankelijk
maken.
De gemeenten en de provincie willen de ruimte rond de
stations beter benutten en
gevarieerde stationsgebieden creëren die elkaar aanvullen zodat er meer reizigers
gebruik maken van de Kennemerlijn, het spoortraject
van Haarlem naar Uitgeest.
Wethouder Frank Frowijn
van Heemskerk: ,,Ik ben blij
met de ontwikkeling van OVknooppunten. Hierdoor kunnen de ambities voor woningbouw, duurzame mobiliteit en
ruimtelijke kwaliteit integraal
worden waargemaakt.”
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Muziekschool ’t Muzenhuis
HAARLEM – VELSERBROEK
Al 30 jaar toonaangevend

OPEN DAG

Frits Wester bij
Rabobank IJmond

Zaterdag 30 September
11.00 – 16.00 uur
Jan Gijzenkade 409a
Tel. 023 – 536 05 25
Zie de actiepagina op
www.muzenhuis.nl
Zeilmakerstraat 50

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

Tel. 023 - 536 0525

Heemskerk - Ook dit jaar organiseert Dierenambulance
Kennemerland weer een open
dag. Dit jaar op zondag 1 oktober. Van 12.00 tot 16.00 is iedereen welkom om de locatie
te bekijken, inclusief de dierenverblijven en de dierenambulance. Er is alle gelegenheid om vragen te stellen aan
de vele aanwezige vrijwilligers
over de werkzaamheden van
de rijders, de centralisten en
de dierverzorgers.
Maar er is nog veel meer!
Er zijn vele stands met onder meer reptielen en spinnen, schapen, een ezel, uilen, een imker met bijen,
fretten en nog andere die-

ren. Verder zijn er informatieve stands met onder meer
een dierenarts, dierenwinkel,
zeehondencentrum Pieterburen en Stichting Gezelschapsdier. Speciaal voor de kinderen staat er een springkussen,
een emmerbalspel en kunnen ze zich laten schminken.
Ook krijgen ze een gratis ijsje
en limonade en wat te denken
van een ritje op een paard, of
een mooie foto? En net als vorig jaar loopt varken Spekkie
op zijn gemak over het terrein
tussen de bezoekers door. Teveel om op te noemen dus.
Kom gewoon langs op 1 oktober aan de Kleine Houtweg 35
te Heemskerk.

Waterloo G1 wint
nipt van Whervogels
Driehuis - Zaterdagmiddag speelde het team van
Waterloo G1 de eerste competitiewedstrijd thuis tegen
Whervogels G1.
Door een foutje in de verdediging werd het 0-1 voor
Whervogels. Het team van
Waterloo met aanvoerder John van der Meulen
moest er hard tegen aan.
Zij slaagden erin een tegendoelpunt te plaatsen,
maar Waterloo ging steeds
slechter spelen. Bij de rust
stond Waterloo met 3-1
achter. In de kleedkamer
was het daarom erg onrus-

tig. Trainer kees Keur was
erg teleurgesteld over het
spel van Waterloo en zei
dat er iets moest worden
gedaan in de tweede helft.
Dat lukte goed in de tweede
helft. Zo maakte Jim Francken een doelpunt en Jeroen
Hoek maakte er zelfs twee.
Met het doelpunt van Michael Stegeman van Waterloo werd de stand uiteindelijk, 5-4 voor het team van
kees Keur en William van
de Meulen en begeleider
Theo Surig, die goed hebben gecoached voor het
team. (Dylan Schiphorst)

IJmond - Woensdag 20 september, de dag na Prinsjesdag, kwam parlementair verslaggever bij RTL Nieuws,
Frits Wester, bij Rabobank
IJmond vertellen over de Miljoenennota. Wester kwam in

plaats van de aangekondigde Jack de Vries, die afwezig
was in verband met persoonlijke omstandigheden.
Het eerste deel van de avond
nam Frits Wester het publiek
mee in de mogelijke ontwikkelingen rondom en consequenties van de Miljoenennota. Het tweede deel van de
avond heeft een lokaal panel
(Martijn Smit burgemeester van Beverwijk, Ton van
der Scheer als voorzitter OV
IJmond en Frans Baud directeur KVSA) dit geprojecteerd
op de IJmond. Dat gebeurde
onder leiding van gespreksleider Gertjan Huijbens. Er
waren ruim 120 klanten van
Rabobank IJmond aanwezig.
(foto: Hans Lammers)

Cultuur & Foodfestival
bij Kuba Moskee
IJmuiden - Het was afgelopen zaterdag en zondag genieten geblazen op het Cultuur
& Foodfestival dat werd georganiseerd op het terrein achter de Kuba moskee. Het publiek uit Velsen en uit omstreken wist de weg naar het festivalterrein prima te vinden.
Mensen uit verschillende culturen hebben tijdens een zonovergoten weekend met elkaar kennis kunnen maken en
samen kunnen genieten van
muziek, zang, dans en natuurlijk lekker eten.
De bezoekers konden genieten van versbereid en kleurrijk
eten uit verre streken. Erg geliefd was de gözleme, een gevuld broodje. Hiervoor moest
men lang in de rij wachten,
maar dat had iedereen ervoor
over. Ook voor lekkere Turkse koffie, of thee was het terrein achter de Kuba moskee
de place to be. Met het mooie
weer mocht ijs natuurlijk niet
ontbreken. De bezoekers konden kiezen uit Italiaans ijs of
authentiek Maras ijs.
Als snel was er geen tafel meer
vrij op het zonovergoten festi-

val. Zaterdag traden verschillende lokale zangers op. Zondag traden groepen uit verschillende delen van Nederland op. Tevens waren er enkele shows waaraan het publiek deel kon nemen.
De kinderen konden zich vermaken bij het schminken,
springkussen, hun eigen tshirt beschilderen, met de
twee clowns en natuurlijk genieten van suikerspin en vele
andere lekkernijen.
Liefhebbers van de markt konden hun lol op met de 20 kramen op het terrein. Zo was er
een kraam voor olijfproducten,
twee stands voor kleding, drie
stands met verschillende zoetigheden, Tupperware, groente en fruit, schoonmaakproducten, verzorgingsproducten, Oost-Turkestaanse cultuur stand en verschillende informatieve stands over zorg en
verzekering enzovoorts.
Na het succes van afgelopen
weekend wil de organisatie in
2018 twee maal een Cultuur &
Foodfestival organiseren. Een
in het voorjaar en een in het
najaar.

bmm games n’
vinyl trapt af
Beverwijk - Bij bmm games
n’ vinyl aan de Breestraat 140
begint het seizoen goed. Deze week verschijnt het nieuwe
deel van de computergame
FIFA18 en de eerste kopers
ontvangen bij aanschaf van
deze game bij bmm games n’
vinyl een Xlarge 3 meter lange USB-kabel ter waarde van
9,95 euro helemaal gratis!
Het belooft bovendien een
boeiend jaar te worden met
alleen dit najaar al nieuwe
games uit de bekende series: Call of Duty, Assassin’s
Creed, Gran Turismo en Star
Wars. Nintendo komt bovendien met het gloednieuwe
Mario Odyssey voor de succesvolle Switch en brengt een
mini versie van de Nintendo classic SNES met daarop
tijdloze klassiekers uit die tijd
geïnstalleerd. Tel daarbij de
komst van de meest krachtige console ooit op, de Xbox
One X, en het kan niet anders
dan een knallend seizoen
worden. Sinds de verhuizing
van bmm games n’ vinyl naar
de Breestraat vorig jaar is ook
het assortiment vinyl behoorlijk uitgebreid. De mooiste
classic albums zijn opnieuw
te koop en vaak vriendelijk
geprijsd. De meeste populaire artiesten van dit moment
brengen hun albums ook uit
op vinyl en uiteraard zijn deze nieuwe platen ruimschoots
verkrijgbaar.

Repair Café
IJmuiden - Het najaar komt
eraan en wellicht bent u deze zomer apparaten tegengekomen die dringend even
nagekeken kunnen worden.
Maar heeft u geen tijd heeft
gevonden om ze na te kijken?
Maak gebruik van de kennis
van het repaircafé! Op dinsdag 3 oktober van 13.30 tot
16.00 uur staat het Repair Café in Buurtcentrum de Spil
weer voor u klaar. Het adres is
Frans Halsstraat 29.
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Karateka’s IJmond
succesvol op NK
georganiseerd door de Karate Bond Nederland (KBN) in
samenwerking met de Wado
International Karate-Do Federation Nederland (WIKF).
Voor dit NK werden twee
karateka’s van Sportschool
Doragon no Seishin uit de
IJmond afgevaardigd: Silvester Poetoehena uit Beverwijk
en Maarten Duijn uit VelsenNoord. Beide kwamen uit in
de categorie 34+ Kata. Beide
karateka’s zijn ervaren met
wedstrijden en hebben in het
verleden al vele prijzen gewonnen waaronder ook wereldtitels. Ook nu mochten de
twee karateka’s een bronzen
plak in ontvangst nemen. Silvester en Maarten zijn dan
ook al een paar jaar vaste
deelnemers op het NK.
Maarten Duijn is dit jaar ook
opgenomen in de kernploeg
van de WIKF Nederland en
mag zich dan ook opmaken
voor de WK in Willemstad
Curaçao van 4 tot 8 oktober.

Gewonden
bij ongeval

‘Indisch onderonsje’
met Yvonne Keuls

Nipt verlies Velsen BC J4

Driehuis - Afgelopen vrijdagmiddag was er in woonzorgcentrum Velserduin een
bijzondere voorstelling: ‘Indische Essenties’. In het muzikale -en humoristische
programma
onderzochten
schrijfster Yvonne Keuls, pianist Henk Mak van Dijk en
actrice Gepke Witteveen hun
Indische roots.
Ze namen het publiek in Velserduin mee naar de beteke-

nis van ‘De Gordel van Smaragd’ en ontdekken daarbij
hoe het Geheim van het Oosten hen dagelijks beïnvloedt
en de weg wijst. Mevrouw
Meerkerk, links op de foto,
had een ‘Indisch onderonsje’ met Yvonne Keuls: ,,Adoe,
zo leuk om Indisch te praten met elkaar. Wat was het
mooi om die Indische liedjes
en verhalen te horen. Kassian, het is alweer afgelopen!”

IJmuiden - De J4 jeugd van
Badminton Vereniging Velsen heeft de eerste competitiewedstrijd, uit bij De Treffers
in Kortenhoef, nipt verloren:
5-3. Daar zag het halverwege de wedstrijd niet naar uit,
want toen stonden de Velsenaren al met 4-0 achter.
De mannen dubbel en de
vrouwen dubbel gingen beiden verloren, waarna ook
de eerste mannen enkel en
eerste vrouwen enkel werden verloren. Hierna kwam
het team uit Velsen nog heel
goed terug in de wedstrijd.
De tweede mannen enkel en
tweede vrouwen enkel werden gewonnen, waarna ook
nog eens de eerste mix dubbel door Velsen in winst werd
omgezet. De laatste mix dubbel kon toen voor Velsen nog

Velserbroek - Dit weekend werd de belangrijkste
wedstrijd van het jaar gespeeld. De uitwedstrijd tegen RC Castricum, medekandidaat voor het kampioenschap. Dat ze aan elkaar gewaagt waren bleek
al snel in de wedstrijd. The
Smugglers gingen vol furie
de wedstrijd in, wat al snel
leidde tot een voorsprong
van 14-0. Vooral door goede tackles en verdedigend
werk kwamen de spelers
van RC Castricum niet tot
scoren.
Wouter Prast, Man off
the Match, creëerde veel
turnovers waardoor men de
druk op de aanval kon behouden. Maar RC Castricum, niet de eerste de beste rugbyvereniging, voerde het tempo op waardoor
de voorsprong werd omgezet in een forse achterstand
van 17-29. Met nog 10 minuten te spelen kwamen
The Smugglers terug tot 2329. Zou het de spelers lukken om die ene belangrijke
try te maken. Men voerde
de druk op en metertje voor
metertje kwamen ze dichterbij de achterlijn van RC

Castricum. Eerst Rens Barnhoorn tot 5 meter van de lijn
daarna Louis dos Santos tot
1 meter maar de bal passeerde de lijn niet tot 30 seconden voor het eindsignaal. Daar was good old Simon Edwards die de beslissende try maakte. Hans Oldenburg, topscoorder met
13 punten, maakte de beslissende conversie waardoor de wedstrijd werd afgesloten met een 30-29
overwinning. Of dit de tactiek van de trainer was om
zo laat te scoren zullen we
nooit weten. De spelers gaven aan dat dit een van de
beste wedstrijden was van
de afgelopen jaren. Zie ook
www.thesmugglers.nl (foto
Ad van Dijk)

Regio – Zaterdag 23 september werden de Nederlandse Kampioenschappen Wado Karate gehouden in Rotterdam. Dit evenement werd

een gelijkspel opleveren,
maar zoals al in de kop te lezen is ging deze laatste partij
helaas verloren.
Voor het BC Velsen team bestaande uit Mara Monsieurs,
Boaz Voogt, Stef de Boer, Luana Roquas en Imre Aarts
was dit echter een prima resultaat, want het J4 team van
BC Velsen speelt in de onder 15 competitie, terwijl drie
van de teamleden nog zouden mogen uitkomen voor
een onder 13 team. Met die
wetenschap en het feit dat
twee verloren partijen uit deze wedstrijd ook zomaar gewonnen hadden kunnen
worden, geeft dat een goed
gevoel voor de eerste thuiswedstrijd van aanstaande
zondag in sporthal Zeewijk
tegen Ouderkerk.

Santpoort-Noord - Bij
een verkeersongeval op de
Hoofdstraat ter hoogte van
de oprit naar de N208 richting Haarlem zijn in de nacht
van maandag op dinsdag
twee gewonden gevallen.
Even na half een ging het mis
en botste een personenwagen tegen de achterkant van
een bus voor personenvervoer van een uitzendorganisatie. Beide bestuurders van
de voertuigen raakten bij dit
ongeval gewond.

Voorbereiding
geschenkenveiling in volle
gang

Driehuis - De voorbereidingen voor de jaarlijkse geschenkenveiling van de Engelmunduskerk zijn in volle gang. Zaterdag 7 oktober
wordt er weer een gezellige
dag georganiseerd voor iedereen uit de wijde omgeving
met tal van activiteiten in de
prachtige tuin en rondom de
kerk. Om 09.00 uur opent de
boeken, bloemen en snuffelmarkt en worden er verse
oliebollen gebakken. Nieuw
dit jaar is live muziek met optredens van het koor De Delta Singers uit IJmuiden en
de band Vet Wild! de winnaars van het Vistival 2016.
De hoofdprijs van de loterij is
een fantastische 40 inch Led
TV. Rond 12.30 uur gaat de
geschenkenveiling van start
waarbij prachtige cadeaus bij
opbod verkocht worden. Alle
opbrengsten van de dag worden gebruikt voor het onderhoud aan het prachtige kerkgebouw: Het Hart van Driehuis. Zie ook www.engelmunduskerkdriehuis.nl en op
Facebook onder Geschenkenveiling Engelmunduskerk
Driehuis.
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Leerlingen Maritiem
College varen uit
IJmuiden - Vrijdag 22 september stapten 26 vmboleerlingen van het Maritiem
College IJmuiden aan boord
van Tall Ship De Eendracht.
Ze vaarden dan uit om een
spannende zeilreis van vijf
dagen te maken op zee.
In totaal zeilden er 26 derde- en vierdejaars leerlingen
mee en vier personeelsleden
van de maritieme vmbo. Het
doel was om te zeilen naar
Schotland, Denemarken of
Frankrijk, afhankelijk van het
weer en de wind. De leerlingen zouden daar in ieder geval een haven aandoen. Buiten het bezoek aan een buitenlandse haven, zullen de
leerlingen vooral op zee zijn.
Ze leren in deze week zeilen en ze kunnen hun kennis
over knopen, sturen en navigeren nu eens op zee in de
praktijk brengen. De zeilreis
is dan ook bedoeld om de
leerlingen die zich binnen het
lesprogramma vooral op zoet
water begeven, kennis te laten maken met zout water.
Leerling Sebastiaan Spaan
(15 jaar) had in ieder geval
veel zin in om de reis te maken. “Ik denk dat dit een he-

le leuke reis wordt en het lijkt
me gezellig om die met mijn
klasgenoten te maken. Ik
hoop dat we veel mooie dingen gaan zien op zee, maar
ook in de haven die we aandoen. Ik kan zelf niet heel
goed zeilen dus dat wil ik wel
heel graag leren tijdens de
reis. We zullen verschillende wachten lopen (4 uur op,
8 uur af) waarbij we op dek
zijn om bijvoorbeeld zeilen te
hijsen, maar ook in de keuken, schoonmaakdienst, en
natuurlijk waarbij we mogen
sturen en navigeren.”
De Eendracht is Nederlands
grootste gaffeltopzeilschoener, ook wel driemastschoener genoemd. Het schip is
bijna 60 meter lang, 13 meter
breed en steekt 5 meter diep.
De Eendracht valt in de Aklasse schepen, ook wel Tall
Ships genoemd; de grootste
zeilschepen van de wereld.
De Eendracht is gebouwd om
met onervaren (jonge) mensen de zee op te gaan. Veiligheid staat voorop. Zo hoeft er
bijvoorbeeld niet in de masten geklommen te worden.
Alle zeilhandelingen vinden
plaats vanaf het dek.

Bezoek
Forteiland!

Veeking Theatergroep
speelt ‘De goede dood’
Driehuis - Theatergroep Veeking speelt in het Kraaktheater
in Driehuis de tragikomedie
De Goede Dood. De voorstellingen van 29 september en
6 en 7 oktober zijn inmiddels
uitverkocht. Voor de voorstellingen van 30 september en 5
oktober zijn nog enkele kaarten beschikbaar.
In De Goede Dood stappen we
binnen in de woonkamer van
Bernhard Keller, waar zijn familie en een enkele vriend bij
elkaar gekomen zijn op de
avond voor zijn dood. Om negen uur de volgende ochtend
gaat hij sterven. Ieder denkt
er het zijne van en gaat er op
zijn eigen karakteristieke manier mee om. Terwijl buiten de
wind om het huis raast, stormt
het binnen van de emoties. Er
wordt gelachen en gedronken maar er wordt ook geworsteld en gehuild, gescholden

en geschreeuwd, die laatste
avond van Bernhards leven.
En je kijkt naar hem en denkt
‘Hij ziet er zo kalm uit. Het gaat
toch best, waarom niet nog
even?’ Maar je gaat inzien dat
zijn rust hem zit in het feit dat
hij honderd procent achter zijn
keuze staat. Hij is er klaar mee,
klaar met zijn ziekte en klaar
om te sterven. Het is goed zo.
Het is een goede dood.
Wie De Goede Dood wil zien,
kan uitsluitend reserveren via
www.veeking.nl. Er is geen
kaartverkoop aan de zaal.
Kaarten kosten 10 euro per
persoon en dat is inclusief
pauzedrankje. Het Kraaktheater is gevestigd aan de Nic.
Beetslaan 5 te Driehuis. Veeking is een amateurtheaterstichting die als enige ‘vaste’
bron van inkomsten de kaartverkoop heeft. (foto: Marco
Mekenkamp)

Thema-avond Voltooid leven
Burendag in Trompstraat
IJmuiden - Na maanden van
voorbereiding was afgelopen
zaterdag de burendag in de
Trompstraat. Buurvrouwen
Esther en Annet hadden de
organisatie op zich genomen.
En wat een geluk hadden ze
met het weer, de hele dag
scheen de zon. ‘s Morgens
werd al vroeg begonnen met
de straat netjes aan te vegen en alles op te bouwen,
de tent, springkussen en de
versieringen. Om drie uur begon de dag en iedereen was
verkleed in hippie/flower power stijl, want het thema was
jaren ‘60.

De kinderen gingen vogelhuisjes schilderen en de volwassenen speelden het bekende spel van tv: Jongens
tegen de Meisjes. Rond zes
uur werden de barbecues
aangemaakt en gingen ze
met zijn allen aan tafel. Er
was volop te eten, iedereen
had wat bereid.
Om 19.30 uur kwam zanger
Cock Zwanenburg optreden
als verrassing, toen gingen
ook nog de voetjes van de
vloer. Leuk om alle buren beter te leren kennen. Het was
een groot succes en op naar
volgend jaar.

Velsen-Zuid - het ogenblik
wordt in onze samenleving
het debat over voltooid leven
gevoerd. Dit onderwerp leeft
bij velen. Wanneer vindt iemand dat zijn leven voltooid
is? Hoe gaan wij als samenleving om met de problematiek rondom voltooid leven?
Waar liggen grenzen? Wat is
er over dit onderwerp vanuit
geloof en bijbel te zeggen?
Kortom: heel veel vragen.
Daarom organiseren de Ichthuskerk en de Engelmunduskerk van Velsen-Zuid een
thema-avond rondom dit onderwerp. Die avond wordt
gehouden op donderdag 5
oktober in de Goede Herderzaal van het wijkcentrum
van de Engelmunduskerk (ingang via het oude kerkhof) in
Velsen-Zuid. De avond begint om 19.30 uur. Vanaf 19
uur staan de deuren open.
Deze avond zijn er twee gast-

sprekers. De eerste is JeanJacques Suurmond, theoloog
en voor zijn pensioen werkzaam als pastor in een verpleeghuis. Hij schrijft met regelmaat columns in Dagblad Trouw en heeft een grote kennis van de problematiek. Tweede spreker is Inge
Verhoog. Zij is in opleiding
voor specialist ouderengeneeskunde en is op dit moment verbonden aan Zorgbalans. Zij zal ingaan op de
gang van zaken in de praktijk en de problematiek vanuit
de medische hoek belichten.
Inge weet meer over vragen
zoals: hoe is de wetgeving op
dit punt precies? Wat is het
verschil tussen palliatieve sedatie, versterving en euthanasie? Wat wordt er verstaan
onder ondraaglijk lijden?
Inlichtingen: Kees Lous,
0255-524473 of Barbara de
Groot, 0255-578978.

IJmuiden - Op zondag 1 oktober vindt weer een publieksdag plaats op Forteiland IJmuiden. Toegangskaarten kosten
12,50 euro per persoon en kunnen vooraf worden besteld via
www.ijmuidenserondvaart.nl of
0255-511676. Ook aan boord
van de Koningin Emma kunnen
kaarten worden gekocht. Fort
Pampus en het fort bij IJmuiden zijn de enige twee forteilanden van de Stelling van Amsterdam. Oorspronkelijk lag het
tussen 1881 en 1888 gebouwde Fort bij IJmuiden gewoon op
het vasteland, aan de noordoever van het Noordzeekanaal.
Door de aanleg van de Noordersluis en het Noordertoeleidingskanaal in 1929 kreeg het
fort de zo markante eilandpositie. Het drie verdiepingen tellende fort beschikte over elf kanonnen van verschillend kaliber
en dertien mitrailleurs. Vijf kanonnen van 24 centimeter kaliber stonden in de pantserbatterij op de tweede verdieping
aan de zeezijde. De landzijde
werd bestreken door een pantserkoepel met twee kanonnen
van 15 cm kaliber en een niet
meer bestaande geweergalerij. Tijdens de Duitse bezetting
werd het Forteiland een belangrijk steunpunt in de Atlantikwall binnen de Festung IJmuiden. De overtocht naar het Forteiland wordt verzorgd door het
m.s. Koningin Emma vanaf de
Kop van de Haven. De vertrektijden zijn 10.45, 12.45 en 15.10
uur. Retourvaart naar keuze om
13.00, 15.15 of 17.15 uur. Na de
rondleiding is het mogelijk om
op eigen houtje binnen of buiten nog wat rond te dwalen of
in de koepelzaal of buitenterras te genieten van een hapje
en een drankje. Er kan helaas
niet gepind worden. Mindervaliden moeten er rekening mee
houden dat het fort niet overal
makkelijk begaanbaar is.

Koffieochtend
IJmuiden - Elke eerste
woensdag van de maand
bent u van harte welkom op
de koffieochtend die door het
Sociaal Wijkteam georganiseerd wordt. Vanaf oktober
is er een koffieochtend op
een nieuwe locatie, het Atrium in Woonzorgcentrum Velserduin, Scheldestraat 101
in IJmuiden. De ene maand
is er een thema, de andere
maand gezellig koffiedrinken.
Woensdag 4 oktober staan
de dieren centraal, 1 november is het gezellig koffiedrinken en woensdag 6 december gaan ze een Sinterklaasspel spelen.
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Kwaliteitskeurmerk
voor Jan Campert

Sportvisser
gered
IJmuiden - Vorige week dinsdagavond rond 20.30 uur waren de IJmuidense redders
met reddingboot Nh1816 op
de terugreis van een oefening
met KNRM Egmond aan Zee
toen de schipper via de KNRM
Alarmcentrale werd gealarmeerd voor een sportvisbootje met motorstoring. Het zeven meter lange scheepje met
twee personen aan boord was
afkomstig uit IJmuiden en lag
voor de Noordpier. de KNRM
Helpt-app waarmee watersporters de KNRM kunnen alarmeren bij noodsituaties en hulp.
Met een stevige windkracht 3
uit het westen was snelle hulp
gewenst. Het bootje dreef richting de kust en om stranding
te voorkomen had het een anker uitstaan. Door de knobbelige golfhoogte van 1 meter lag het scheepje er onrustig
bij. Via de KNRM Alarmcentrale heeft de reddingbootschipper de positie van het scheepje doorgekregen, niet veel later lag de Nh1816 langszij de
sportvisboot. Voor de Nh1816
was het nog een uitdaging
om dicht in de buurt van het
scheepje te komen, aangezien
het op een hele droge plek vlak
bij het strand en de buitenkant
Noordpier lag. Achteruit varend richting strand is een redder op het sportvisbootje overgezet. Hierbij werd beroep gedaan op de fijne manoeuvreerkusten van de schipper vanwege de geringe diepgang en de
stroming, het was afgaand tij.
Uiteindelijk is een sleepverbinding gemaakt en heeft de redder de ankerlijn met toestemming van de eigenaar gekapt.
Langzaam is het scheepje naar
dieper water gesleept en uiteindelijk het bootje netjes afgeleverd in Seaport Marina.

Velser Zwem Vereniging
verkoopt superlot
IJmuiden - Voorzitter Sven
van der Vlis van de Velser
Zwem Vereniging heeft tijdens de start van de Grote Club Actie de lat hoog gelegd door vrijwel meteen al
een superlot ter waarde van
150 euro te verkopen aan
keurslagerij van Haaster in
Velserbroek.
Een superlot vertegenwoordigt 50 reguliere loten en
wordt vaak gekocht door regionale bedrijven als een
vorm van mini-sponsoring.
Tevens maakt de vereniging
door de verkoop van superloten kans op het grote clubfeest met een waarde van
5.000 euro.
De Velser Zwem Vereniging heeft naast het uitgebreide leszwemprogramma
de ambitie om op hoog ni-

veau waterpolo te spelen. De
club komt met zowel de Heren 1-selectie als de Dames
1-selectie uit in de landelijke eerste klasse. Dit is het op
een na hoogste niveau binnen de KNZB.
Het doel van VZV richt zich
dan ook op het zoveel mogelijk verkopen van loten om de
jeugd en selectieleden meer
trainingsfaciliteiten te bieden. Een lot kost 3 euro en
daarvan gaat 80 procent naar
de vereniging. Secretaris Dirk
Raap is zowel de initiator als
de organisator binnen VZV
en hoopt op een grote betrokkenheid onder de leden
om zoveel mogelijk loten te
verkopen
De trekking van de Grote
Club Actie is woensdag 13
december 2017.

tere cijfers.
De Jan Campertschool ziet
grote voordelen in het bevorderen van de gezondheid
van de leerlingen. Goed gedrag kun je leren. Daar werkt
de school aan door speciale lessen en trainingen. Ouders en/of verzorgers worden
actief betrokken en er wordt
ondersteuning geboden aan
leerlingen met extra zorgbehoefte.
Er is een preventief pestprotocol in plaats van een curatief protocol aanwezig en er
is sprake van Sociaal Emotioneel Leren (SEL).
Met het behalen van dit themacertificaat mag de school
zich gedurende drie jaar een
Gezonde School noemen.
Gestaag gaat de Jan Campertschool verder bouwen
aan SEL en aan de andere Gezonde school-pijlers, te
starten met het bevorderen
van gezonde voeding, het zogenaamde ‘gruiten’.

Honden in de sneeuw
bij SnowPlanet

Collecte
Dierenbescherming

Regio - De medewerkers en
vrijwilligers van de Dierenbescherming zetten zich elke dag opnieuw in om dieren
te redden, op te vangen en te
beschermen. Ze doen dit met
liefde, maar kunnen dit alleen
blijven doen met de steun van
leden, donateurs en gulle gevers. In de week van 1 tot en
met 7 oktober vraagt de organisatie opnieuw om steun
tijdens de jaarlijkse collecteweek. Duizenden vrijwilligers
gaan dan met de collectebus
langs de deuren voor een bijdrage. Zie ook www.dierenbescherming.nl.

Driehuis - Het vignet Gezonde School is een kwaliteitskeurmerk voor scholen die
werken aan het verbeteren
van de gezondheid van hun
leerlingen. Sinds kort prijkt
het vignet ‘Gezonde school’
op de gevel van De Jan Campertschool in Driehuis. De officiële onthulling van het vignet heeft op 22 september
plaatsgevonden door wethouder Baerveldt. Een goed
gekozen moment, vanwege
het afsluiten van de landelijke ‘Week van het pesten’.
Het themacertificaat dat behaald is door de school is
‘Welbevinden’. Geheel in stijl
heeft de wethouder het vignet onthuld, in het bijzijn van
alle leerlingen van de school.
Na een ontvangst door de
kersverse nieuwe leerlingenraad trakteerden de leerlingen de wethouder op een dynamische wandelroute langs
korte Rots en Watertrainingen. Waarna zij hardlopend
door de ‘Tunnel of Trust’ van
groep 5 op de onthulling afstevende.
Voor het thema ‘Welbevinden’ (en sociale veiligheid) is
door de Jan Campertschool
als eerste gekozen. Om te
kunnen leren, talenten te
ontwikkelen en op te groeien
tot gezonde volwassenen is
het van belang dat leerlingen
zich prettig voelen op school.
Belangrijk is dat ze de ruimte
krijgen zich te ontwikkelen,
fouten te maken en daarvoor
verantwoordelijkheid te nemen. Leerlingen die zich verbonden voelen met school en
over betere sociale en emotionele vaardigheden beschikken, zijn meer gemotiveerd
om te leren en halen vaak be-

IJmuiden - De voorstellingen zijn pas in november,
maar via Facebook en www.
theatergroepplugin.nl krijgt
het publiek van Plug In al een
paar maanden wekelijks een
voorproefje van de karakters
uit hun nieuwe stuk Fernando. ,,Wij groeien zelf naar een
voorstelling toe, dat is een
heel bijzonder proces en op
deze manier willen we ons
publiek dat ook een beetje laten ervaren”, aldus de
‘Pluggers’. ,,Het is extra infor-

matie over een karakter, het
is niet zo dat een bezoeker
die het niet heeft gezien iets
van het verhaal mist. Het is
gewoon bonusmateriaal.’’
De voorstelling Fernando
wordt opgevoerd in de theaterzaal van het Technisch
College Velsen op vrijdag 17
en zaterdag 18 november om
20.30 uur en op zaterdag 18
en zondag 19 november om
14.30 uur. Kaarten à 15 euro
zijn te bestellen via kaarten@
theatergroepplugin.nl.

Velsen-Zuid - Op vrijdag 29 september ontvangt
SnowPlanet wel hele bijzondere gasten op de piste.
Deze dag staat in het teken
van spelende honden in de
sneeuw!
In maart van dit jaar organiseerde SnowPlanet de
eerste hondendag en dat
was direct een daverend
succes! Ruim 100 baasjes wisten met hun trouwe
viervoeters de weg naar de
indoor sneeuwbaan in Velsen-Zuid te vinden.
De foto’s en filmpjes zijn viraal de hele wereld over ge-

gaan. De berichten werden
op socal media gedeeld van
Japan tot Rusland en van
Denemarken tot India.
Op 29 september betreden
wederom ruim 350 honden van 10.00 tot 19.00 uur
de sneeuwpiste in Spaarnwoude. Aanmelden voor
honden is niet meer mogelijk, de dag zit vol, maar
toeschouwers zijn uiteraard
van harte welkom om de
kwispelende viervoeters te
zien spelen.
Zie ook www.snowplanet.nl
of volg de sneeuwbaan op
social media.
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Arjen Bosman signeert
boek op jaarmarkt

Velsen-Zuid – Zaterdag 30
september is Arjen Bosman
tussen 10.00 en 16.00 uur
op de jaarmarkt te gast in de
stand van de Historische Kring
Velsen. U kunt Arjens nieuwste boek, ‘Opgegraven Strijd,
archeologie van de oorlog’
waarin ook vondsten uit Velsen
zijn opgenomen, bij de stand
voor 10 euro kopen én direct
door hem laten signeren.
Plaatsgenoot Arjen Bosman
en zijn collega Evert van Ginkel stelden eerder dit jaar voor
Het Noordbrabants Museum
in ’s-Hertogenbosch de eerste landelijke tentoonstelling
samen over archeologie van
de oorlog. De tentoonstelling
is inmiddels ten einde, maar
de bijbehorende handzame
en rijk geïllustreerde publicatie is nog steeds verkrijgbaar:
op de jaarmarkt in Oud-Velsen.
Ook lokale vondsten uit Velsen

staan in het boek beschreven
en afgebeeld. Het boek geeft
in woord en beeld een eerste stand van zaken weer binnen de relatief prille wetenschap van de oorlogsarcheologie. De inhoud verbindt vondsten met het drama van vroeger
en maakt duidelijk waar kansen -maar ook problemen- liggen voor archeologen, waarvan Arjen er zelf één is. Weet u
bijvoorbeeld of een lege kogelhuls uit de Tweede Wereldoorlog een archeologisch object
is? En of u met een metaaldetector in de duinen mag graven (even los van hoe verstandig dat is)?
Arjen Bosman (1963), ook auteur van Rome aan de Noordzee, burgers en barbaren te
Velsen en Kennemerland 40 –
45, groeide letterlijk op met de
Romeinen in Velsen. Zijn beide
ouders waren hier amateurarcheoloog. Arjen heeft het stokje van hen overgenomen en is
een stap verder gegaan door
archeologie te studeren en te
promoveren.
Tegenwoordig
runt hij als specialist van militair erfgoed zijn eigen bedrijf
Military Legacy.
Op de jaarmarkt in Oud-Velsen
zal Arjen Bosman voor de liefhebbers nog enkele exemplaren van Rome aan de Noordzee meebrengen. Mocht u dit
boek nog niet hebben, dan is
het op de markt te koop voor
24,95 euro. Uiteraard kan ook
dit boek op verzoek worden
gesigneerd.

Koffieconcert

IJmuiden - Op initiatief van
Piet van Deudekom van LGV
is het braakliggend terrein
waar basisschool de Zandloper aan de Eenhoornstraat
heeft gestaan ingezaaid met
een fleurig wilde bloemenmengsel.
Van Deudekom: ,,Er zijn hier
geen concrete bouwplannen
voor. In juni heb ik het college gevraagd hier de grond in

te zaaien met een bloemenmengsel. Zie hier het resultaat.
Op deze manier ziet het er
een stuk vriendelijker uit
en hebben de bijen en vlinders er ook wat aan. Zo zie je
maar dat met een beetje goede wil en weinig geld er een
vriendelijkere omgeving gecreëerd kan worden. Iedereen weer een stuk vrolijker.’’

Klootschieten

Week van de Industrie
‘Wie niet horen wil’, dit lijkt het
motto waaronder een jongen
op de mooie, laatste zondagmiddag van september m’n
fietsende vriendin op de Kennemerlaan belaagde. Ze is zich
bewust van de onbeschermde fietsruimte die ons 60-en
70-plussers daar vaak een onveilig gevoel geeft. Zéker bij
het vanachter inhalen van opdringerige fietsers of scooters.
Het is schrikken als een snerpende scooterclaxon haar opzij dwingt. Uitwijkmogelijkheden zijn er niet. Het blonde
scootermeisje stuurt langszij
en haar passagier, een jongen
onder een capuchon, rekent
af met m’n vriendin: de laffe knul geeft en passant mijn
vriendin een duw die als een
klap wordt ervaren en haar bijna ten val brengt. De jongen
kijkt nog even om naar het effect van z’n dappere daad, ter-

wijl het meisje gas geeft.
M’n vriendin blijft gelukkig overeind en schreeuwt
nog geschrokken en ontredderd naar de jongen. Geëmotioneerd vertelt ze me later
wat haar is overkomen. Hoewel wraakgevoelens zich van
mij meester dreigen te maken
probeer ik te dealen met gevoelens van machteloosheid
en boosheid. Ze denkt dat niemand het voorval gezien heeft,
dus niemand kan het meevoelen op dat moment. Mogelijk
dat vergelijkbare ervaringen
wel door meer ouderen worden herkend. Wij hopen niettemin dat het gedrag van deze
jongen een grote uitzondering
blijft. En vooral dat ‘jong geleerd’ in dit geval niet betekent
‘oud gedaan’.
A.S. Verjaal, IJmuiden

Driehuis - Zondag 1 oktober,
aanvang 12.00 uur, kunt u
weer genieten van twee Velsense verenigingen tijdens
het laatste koffieconcert van
de Velser Gemeenschap van
de reeks in 2017. Het IJmuidense Muzikaal Gezelligheidskoor, laat u meedeinen,
en een traantje wegpinken
met gezellige Nederlandstalige liedjes. Zo kunt u luisteren
naar De Muzikant, Meisje de
zee is mijn leven, Oude man
met je accordeon en nog
veel meer. Het 50 leden tellende koor heeft gezelligheid
hoog in het vaandel staan.
De muzikale leiding is geheel
in handen van de keyboardplayer Leo van Veelen. Felison Brass uit Velsen-Noord,
richt zich meer op het Engels/Amerikaans repertoire.
De Brassband bestaat uit 30
gemotiveerde amateurmuzikanten en staat onder leiding
van dirigent Patricia Geertse. Felison Brass brengt zondag een gevarieerd programma, van een fantasie, gebaseerd op de mars van Henry Purcell’s Funeral music of
Queen Mary, tot swingende
nummmers als I Got Rhythm
van Gershwin en Bring me
Sunshine van Ashworth. Iedereen is van harte welkom
in het Solicentrum in Driehuis. Toegang is gratis.

Regio - In de herfstvakantie
van vrijdag 20 tot en met zondag 29 oktober vinden in Beverwijk, IJmuiden, en Zaanstad tal van activiteiten plaats
in het teken van de Week van
de Industriecultuur. Met een
bomvol cultureel programma van onder meer theatervoorstellingen, haventochten, muziek, culinaire rondleidingen, bedrijfsexcursies
en spectaculaire lichtprojecties laat het Noordzeekanaalgebied zijn rijke industriële
verleden, heden en toekomst
zien. Geen regio in Nederland heeft zo’n rijkdom aan
industriële complexen als het
gebied rond het Noordzeekanaal.
De week wordt op vrijdag
20 oktober om 19.00 uur geopend met een ‘Ode aan de
Industrie’ van Egon Kracht,
een spectaculaire, gratis toegankelijke, vertoning bij Een

Zee van Staal. Beeldenpark
Een Zee van Staal ligt in het
duingebied van Wijk aan Zee
onder de rook van Tata Steel.
Voor culinaire avonturiers
vindt op 21 oktober een ‘running diner’ plaats. Het driegangendiner voert je langs
bijzondere locaties in IJmuiden met een rijke link naar de
Industriecultuur. Kaarten zijn
verkrijgbaar via industriecultuur.nl
Altijd al eens binnen willen
kijken bij TATA Steel, Forbo
Krommenie of Meneba? Benieuwd naar de vorderingen
van Rijkswaterstaat bij het
bouwen van de nieuwe zeesluizen in IJmuiden? Dit is je
kans. Deze bedrijven openen
hun deuren voor exclusieve
rondleidingen. De activiteiten
zijn gratis toegankelijk, reserveer wel vooraf je kaartje op
industriecultuur.nl. Zie www.
industriecultuur.nl.

Velsen-Zuid - Zaterdag 23
september, dus alweer herfst,
was het een heerlijke zomerse dag. Met drie teams gingen de leden goedgemutst
naar het zonnige Beeckestijn om daar hun wekelijkse competitie klootschieten te spelen. Het was een
beetje spannend, omdat er
twee nieuwe leden mee deden en dan is het natuurlijk
even zien wat voor vlees je
in de kuip hebt, of met andere woorden: wat kunnen
ze ervan? In het begin was
het wat moeilijk, maar na het
regelmatig geven van aanwijzingen ging het gaandeweg steeds beter. Omdat er
juist een wandeltocht over
het parcours gehouden werd,
was het een langdurige aangelegenheid, omdat er steeds
voor passerende voetgangers (en viervoeters) moest
worden gewacht. Uiteindelijk won het team met Willem,
Jan S. en Harm met 65 schoten en 11 meter van team Nico, Cees S. en Cees D. , 7682, en team Joke, Jan G, Ard
en Yvonne, 98-30. Wilt u ook
wel eens meespelen, bel dan
0255-518648.

Nieuws van Stichting Welzijn Velsen
PEUTERSPEELZALEN • BUURTCENTRA • JONGERENWERK • SOCIALE ACTIVERING •
VRIJWILLIGERSWERK • BEWONERSONDERSTEUNING • BUURTBEMIDDELING

Leren tekenen

IPad (Apple!)
workshop

De Stek - Iedere dinsdagochtend van 9.15 tot 11.15 uur wordt
er tekenles gegeven in Wijkcentrum de Stek in Velsen-Noord.
Docent Jan van Roon daagt de
deelnemers uit om steeds weer
een verrassende compositie te
tekenen en geeft eenieder begeleiding en tips. Er wordt veel gewerkt met pastelkrijt, maar ook
andere materialen kunnen gebruikt worden. Geïnteresseerden
kunnen vrijblijvend een ochtend
meedoen of komen kijken. De
kosten van een seizoen tekenclub bedragen 30 euro (deelnemers nemen zelf materiaal mee).
Meer weten? Bel 0251-226445.

Buurtkien
De Stek - Zaterdag 14 oktober is er weer de Velsen-Noords
gezelligste buurtkien in Wijkcentrum de Stek. De opbrengst
van de avond is ten goede van
buurtactiviteiten georganiseerd
door het wijkcentrum. De avond
begint om 20.00 uur, zaal gaat
open om 19.00 uur. Een kaartenboekje voor de hele avond kost
12 euro en losse kaarten 5 euro. Er zijn drie kienrondes. Nieuw
is het dubbelkien boekje u krijgt
dan twee kaartenboekjes voor
17,50 euro en een verrassing.
Aan het einde van de avond is
er een loterij met mooie prijzen.
Er zijn mooie prijzen te winnen.
Een avondje gezelligheid met je
buurtbewoners is natuurlijk altijd leuk. Meer weten? Bel 0251226445.

De Hofstede – Leer meer met
uw IPad te doen in Wijkcentrum
de Hofstede in Velserbroek. Twee
lessen van 2 uur op dinsdag 11
en dinsdag 18 oktober. De kosten zijn 15 euro. Opgeven in de
Hofstede, tel. 023-5386528.

Gastvrouw of
gastheer zijn?
Leuk!

Warme Lunch als middel
tegen eenzaamheid
Elke week wordt op dinsdag
en donderdag in Dorpshuis het
Terras een warme lunch geserveerd voor senioren uit Velsen.
Het is een gezellig ontmoetingspunt. Buiten een gezonde maaltijd is het leuk om over de dingen van alle dag met elkaar te
praten; zoals mevr. Blok zegt;
,,Ik kijk er elke week weer naar
uit, het houdt ritme in m’n leven.
Het is fijn om met andere mensen van gedachten te wisselen,
thuis ben ik maar alleen. Boven-

dien wordt hier heerlijk gekookt
en lekker eten doe ik graag. Het
busje van de O.I.G. haalt ons op
en brengt ons weer naar huis.
Dat is prima geregeld voor wie
niet op eigen gelegenheid kan
komen.”
De maaltijd wordt door vrijwilligers bereid. Helaas is de kok
al langere tijd wegens gezondheidsredenen niet meer inzetbaar. De overige vrijwilligers van
het team proberen toch elke
week een maaltijd te serveren,

al wordt dat met weinig mensen moeilijker. Het keukenteam
is dus dringend op zoek naar
nieuwe vrijwilligers. Wilt u een
keer komen eten of bent u handig in de keuken en gunt u onze senioren hun wekelijkse uitstapje, meld u dan bij Dorpshuis
het Terras in Santpoort-Noord.
Wij kunnen uw hulp heel goed
gebruiken ook al is het tijdelijk
of maar 1 x per week. Meer info bij Janneke Cluistra, tel: 0233031228.

Hofstede zoekt
vrijwilligers

Vrijwilligers
gezocht voor
2de Kans

De Hofstede - Wijkcentrum
de Hofstede zoekt vrijwilligers
voor het buffet op dinsdagmiddag van 13.00 tot 17.00 uur en
voor het restaurant op maandag
of woensdag van 11.00 tot 14.00
uur. We zijn ook nog steeds op
zoek naar kok op vrijdag voor
1 keer per maand van 9.00 tot
13.00 uur. De kok doet het inkopen en bereid samen met andere
vrijwilligers een 3 gangen maaltijd voor ongeveer 60 personen.
Ook zoeken we een begeleider
voor koersbal op woensdagochtend 9.30 tot 12.00 uur. Bij de felicitatiedienst zoeken we iemand
die inwoners van Velserbroek
een bezoekje brengt rondom
zijn/haar 80ste verjaardag. Voor
informatie kunt u bellen met Yuri
of Thea, 023-5386528.

De Stek - Tweedehands kledingwinkeltje de 2de Kans in
Velsen-Noord (aan de achterzijde van De Schulpen) is op zoek
naar vrijwilligers voor de donderdag- en vrijdagopenstelling.
Vrijwilligers zijn gastvrouw/heer
van het winkeltje, maar zoeken
ook de ingebrachte kleding uit.
Bezoekers zijn niet alleen welkom als klant, maar ook voor
koffie met een praatje. De openingstijden zijn van dinsdag t/m
vrijdag van 10.00 tot 14.00 uur
en is verdeeld over twee blokken van twee uur. Als vrijwilliger maak je deel uit van een gezellige groep vrijwilligers en sta
je altijd samen met een ander
in het winkeltje. Meer weten/
aanmelden als vrijwilliger? Bel
0251-226445.

Het Terras - Op maandagmiddag van 14.30 tot 15.15 uur
wordt in Dorpshuis het Terras
onder leiding van Ton Schroor
wekelijks stoelgym gegeven. Bewegen is goed voor iedereen. Als
je in het dagelijks leven afhankelijk bent van een rollator of andere hulpmiddelen wordt sporten

steeds lastiger. Stoelgym is een
manier om alle spieren te trainen, rug, armen, nek, schouders,
zonder dat je op je benen hoeft
te staan. U wordt van harte uitgenodigd om een proefles gratis mee te doen. De kosten zijn
daarna 20 euro voor 10 lessen.
Meer weten? Bel 023-3031228

Het Terras – In Dorpshuis het
Terras is een grote groep enthousiaste gastvrouwen en gastheren
actief. Samen met de beheerder
zorgen zij ervoor dat iedereen uit
Santpoort-Noord zich thuis voelt
in het mooie dorpshuis. Bijna iedere ochtend, middag en avond
is er een gastvrouw of gastheer
aanwezig die de bar als hoofdtaak heeft. Alleen op donderdagavond 1 x per 14 dagen missen
we nog iemand in het Dorpshuis.
We zoeken iemand die zelfstandig kan werken, kan openen en
sluiten en de bar op deze avond
kan beheren. Lijkt het u leuk om
ook iets te doen in het dorpshuis
meld u dan snel aan. Wij zitten
op u te wachten! Meer weten?
Bel 023-3031228.

Knutselvrijwilliger
gezocht
De Stek - Wijkcentrum de
Stek is op zoek naar een knutselvrijwilliger om te knutselen
met kinderen van 4 t/m 12 jaar
iedere woensdag van 14.15 uur
tot 15.45 uur (met uitzondering
van de schoolvakanties). Bent
u creatief en toont u graag zelf
initiatief, vindt u het leuk om
met kinderen samen te werken, kom dan onze knutselclubvrijwilliger ondersteunen.
Heeft u interesse of vragen?
Bel 0251-226445 vraag naar
Lydia.

Colofon
Stichting Welzijn Velsen
Gebouw de Beurs
Plein 1945 nr. 84, 1971 GC IJmuiden
Telefoonnummer: 0255 548548
E-mail: info@welzijnvelsen.nl
Website: www.welzijnvelsen.nl

Plus-Wijzer
www.50pluswijzer.nl

september 2017

Erik van Muiswinkel

facebook.com/50PlusWijzer
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Ontsnappen aan de winter?
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Spannende competitiestart voor Velsen
Driehuis – Drie weken later
dan gebruikelijk begon de competitie voor Voetbalvereniging
Velsen in de eerste klasse A.
Vele toeschouwers waren naar
een zonnig sportpark Driehuis
gekomen voor de ‘bijna derby’
tegen DEM uit Beverwijk.
Het begin van de wedstrijd was
voor de bezoekers die fel van
leer trokken. Velsen kreeg amper de kans de bal te spelen of
DEM attaqueerde direct op de
man. Dat resulteerde in kleine mogelijkheden voor DEM.
Pas na een kwartier kreeg Velsen wat meer vat op het spel
met onder andere een mogelijkheid voor Bastiaan Scholten na een mooie pass van Mischa Plug. Zijn schot ging echter over het doel. Een minuutje later werd een slippertje van
verdediger Tim uit den Bogaard opgepikt door Patrick
Castricum, maar diens vizier
stond nog niet op scherp. Direct daarna een snelle uitbraak
van DEM over rechts waar Daniël Man een puike voorzet gaf
op Roel Pitstra. Deze had geen
moeite om de bij de eerste paal
staande doelman Angelo Timmer te verschalken: 0-1. Velsen
wilde direct iets terug doen en
zag Remco van Dam rakelings
langs de verkeerde kant van de
paal schieten. Aan de andere
kant deed Jordy Kluft hetzelfde
na assistentie van Roel Pitstra.
Ondanks dat Velsen beter in de

wedstrijd kwam waren de beste kansen voor DEM. Zo raakte Rik Stals de paal. Voor Velsen
zag Tim Groenewoud een schot
geblokt worden door de voet
van verdediger Twan Verswijveren die daarmee een zekere
treffer voorkwam. Op slag van
rust nog een mogelijkheid voor
Velsen. Een lange bal van Jesper Gutteling op Marc Kloosterboer, maar vrij voor doelman
Danny Adrichem kwam hij een
teenlengte te kort om de bal
binnen te tikken.
Na de thee wilde Velsen orde op
zaken gaan stellen maar DEM
nam direct weer het initiatief
en na een minuut of tien was
het raak voor de Wijkers via Rik
Stals: 0-2. Zeven minuten later
had het nog erger kunnen worden toen dezelfde Stals, alleen
voor doelman Timmer, vergat te

scoren. De mogelijkheden waren verder voor DEM en Velsen kon daar weinig tegenover
stellen. Dus vergrootte DEM de
voorsprong een kwartier voor
tijd met opnieuw Rik Stals in de
hoofdrol: 0-3. Kort daarop redde doelman Danny Adrichem
uitstekend na een fraaie kopbal van Velsenaar Marc Kloosterboer. Meteen daarna versierde Patrick Castricum een strafschop wegens vasthouden. Tim
Groenewoud schoot dit cadeautje feilloos binnen: 1-3.
Velsen zette nog wel aan maar
de wedstrijd was al gespeeld.
Vooral na rust kon Velsen geen
potten meer breken en was het
veldspel niet om over te juichen.
Ofschoon Velsen wel enkele
prominente spelers miste mag
dit niet als excuus gelden, want
het was onder de maat.

Driehuis - De jongens van
Waterloo JO19 lopen er dit
seizoen warmpjes bij. Zij
hebben namelijk een trainingsjack gesponsord gekregen van Haan Techniek
Bliksembeveiliging uit Tilburg.
Een voetbalclub uit Driehuis die een sponsor heeft
uit Brabant, dat kunnen niet
veel verenigingen zeggen.
Haan Techniek is een bedrijf

dat doet aan bliksembeveiliging en aardingen. Zij hopen dan ook dat dit team
aankomend seizoen ‘als de
bliksem’ zal gaan. Veel jongens van dit team voetballen al vanaf hun zesde samen.
Ondanks dat dit vriendenteam heel hecht is zijn er
ook al een paar uitblinkers
die regelmatig bij de selectie meevoetballen.

VV IJmuiden pakt
eerste drie punten

Stormvogels pakt moeizaam
drie punten in de slotminuten
IJmuiden – Stormvogels trad
in de Bijlmer in Amsterdam aan
tegen een heel onbekende tegenstander met de naam Robinhood, voorheen SC Voorland, en hoofdzakelijk bestaande uit Surinaamse spelers. Trainer Sjaak Lettinga had een mix
meegenomen met spelers van
de voormalige zondag- en zaterdagselectie plus spelers van
buitenaf.
Stormvogels kwam furieus uit
de startblokken met als gevolg
een groot aantal hoekschoppen en daardoor geboden kansen, maar de verdediging van
de Amsterdammers, onder leiding van doelman Serge Aalse, wenste niet te capituleren.
Daarna tot aan de rust kreeg
Robinhood meer grip op het du-

Waterloo Jo19 klaar
voor het nieuwe seizoen

el en tot aan de rust werd het
een gelijkopgaande strijd, maar
verdedigend kwamen de IJmuidenaren niet in moeilijkheden.
In de tweede helft ging Robinhood meer vooruit voetballen
en bleef Stormvogels slordig in
balbezit. Tevens bleek het, dat
de Amsterdammers een betere
conditie hadden.
Het venijn van deze wedstrijd
zat duidelijk in de staart, want
net op het moment dat aan een
gelijk spel werd gedacht, mocht
Danny Blok een vrije schop nemen en heel precies krulde hij
de bal in de kruising, 0-1. Maar
tot ieders verbazing kwam Robinhood binnen vijf minuten
op gelijke hoogte en dit doelpunt was een kopie van die van
Stormvogels: nu krulde Claren-

ce Hiwat de bal uit een vrije
schop in de kruising. Met nog
vijf minuten op de klok leek
Stormvogels af te stevenen op
een gelijk spel. Echter, nadat
de officiële tijd bijna verstreken
was, rondde de bijna onzichtbare spits Tom van Mierlo een
voorzet vanaf rechts van invaller
Wago Matitashvilli bekwaam af,
1-2. De eerste drie punten waren binnen, maar het veldspel,
behalve dat van de achterhoede, verdiende niet de schoonheidsprijs.
Zaterdag een onvervalste derby op sportpark Zeewijk tegen
VSV. De Velserbroekers kregen
met 1-6 klop van een van de
kampioenskandidaten, te weten
Zandvoort. Aanvang van deze
derby is om 14.30 uur.

IJmuiden - Afgelopen zaterdag startte de competitie voor het eerste elftal
van IJmuiden om 14.30 uur
op de thuismat tegen VEW.
Dit gebeurde onder het
toeziend oog van vele toeschouwers genietend langs
de lijn van een mooie nazomer dag hopend op een
eveneens mooie pot voetbal. Die hoop werd werkelijkheid. Alhoewel het uiteindelijke wedstrijdverloop
voor de thuisploeg en haar
supporters behoorlijk nagelbijten geblazen was.
In eerste instantie leek er
geen vuiltje aan de lucht
voor IJmuiden. Joshua Dominggus tekende voor het
eerste doelpunt in de 10de
minuut gevolgd door twee
doelpunten van Kay Brouwer (15de en 22ste minuut). De ploeg van Correia dacht op rozen te zitten totdat VEW in de slotminuten (39ste en 44ste
minuut) ook op het scorebord kwam. IJmuiden
ging nog wel met een nipte
voorsprong de rust in; 3-2.
In de 10e minuut van de
tweede helft scoorde VEW
de gelijkmaker en moest

IJmuiden er vol in. Slechts
enkele minuten (59ste) later maakte Milan van Essen 4-3. Toen in de 75ste
minuut Brouwer zijn derde
doelpunt maakte en daarmee IJmuiden weer op een
ruime voorsprong zette,
leek deze partij beslist in
het voordeel van de thuisploeg. Echter zou VEW zaterdag VEW niet zijn om
tien minuten na de vijfde treffer van IJmuiden de
5-4 te maken. In de 89ste
minuut zorgde Iw Stoianov dat IJmuiden weer met
twee doelpunten verschil
leidde. Maar dit werd in
de 90ste minuut door VEW
weer teruggebracht naar
een verschil van één goal.
Tot grote opluchting van
de toeschouwers en spelers, klonk enige ogenblikken het verlossende eindsignaal en eindigde deze
spannende wedstijd in het
voordeel van IJmuiden; 6-5.
IJmuiden gaat aankomende zaterdag op jacht naar
de volgende drie punten.
De ploeg moet het in Amsterdam om 15.00 uur opnemen tegen VVA/Spartaan.
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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 burgerinitiatieven.

Operatie Steenbreek
Vrijdag 22 september hebben kinderen van groep 4/5 van basisschool De Boekanier in IJmuiden
stoeptegels van het schoolplein
gehaald en een nieuwe boom geplant. Zo willen zij iedereen bewust maken van de nadelige gevolgen van teveel stoeptegels op
pleinen, in tuinen en in de openbare ruimte.

Wist u dat …..
De gemeente u kan helpen bij uw
ideeën en initiatieven
Heeft u een goed idee voor uw buurt
of wijk of voor de gemeente als geheel,
dan kunt u hulp vragen van de gemeente. De gemeente kan u op allerlei manieren helpen, waardoor de kans van
slagen van uw initiatief groter wordt.
Bewonersinitiatieven
De gemeente Velsen heeft geld voor
bewonersinitiatieven en werkt graag
mee aan plannen om een wijk of
buurt leuker, mooier, veiliger of socialer te maken. U leest hier meer over
via www.velsen.nl/producten/bewoners-of-wijkinitiatief. Er is ook een
gemeentelijke Facebookpagina met
leuke voorbeelden van bewonersinitiatieven (facebook.com/bewonersinitiatieven binnen velsen/).
Aanvragen van subsidies en vergunningen

De gemeente kan u helpen door het
verlenen van een vergunning of een
subsidie. Om deze aan te vragen zijn
er verschillende formulieren beschikbaar en er is ook informatie op de
website te vinden :
• Voor een subsidieaanvraag voor
kunst en cultuur kunt u naar
www.velsen.nl/vrije-tijd/cultuur/
kunst-in-velsen.
• Maatschappelijke instellingen kunnen schriftelijk een aanvraag indienen voor verschillende soorten subsidies. Voor meer informatie hierover gaat u naar www.velsen.nl/producten/maatschappelijke-instellingen-subsidie
• Als u een evenement wilt organiseren moet u soms een vergunning
aanvragen. Maar in veel gevallen is
een melding al voldoende. Meer informatie hierover leest u op www.
velsen.nl/producten/evenement-organiseren

Tijdens hoosbuien, waar we steeds
vaker mee te maken hebben, komt er
in korte tijd veel water in het riool.
Veel tuinen zijn tegenwoordig ‘versteend’, waardoor het regenwater niet
snel kan worden afgevoerd. Een groene tuin doet dat wel. Bovendien is dit
ook beter voor de leefbaarheid van de
buurt. Klimaatverandering zorgt voor
stijgende temperaturen. Groene tuinen zorgen voor meer verkoeling in de

zomer.
De gemeente en het Pieter Vermeulen Museum moedigen daarom inwoners, scholen en instellingen aan om
hun tuin, schoolplein of buitenruimte
in te richten met veel planten, struiken en bomen en minder met tegels.
‘Tegels eruit – Groen erin’! Operatie
Steenbreek
Tip
In het Pieter Vermeulenmuseum is de
tentoonstelling ‘Tuin vol geheimen’
gestart. Daarin wordt volop aandacht
besteed aan groene tuinen. Voor meer
informatie:
http://www.pietervermeulenmuseum.nl/
Op de foto (Reinder Weidijk) Richard
van Hardeveld, beleidsmedewerker
riolering en grondwater van de gemeente Velsen en de enthousiaste
leerlingen van de Boekanier.

Uit het college

• Het Milieubeleidsplan van de gemeente loopt van 2015 tot 2020. Er
is nu een tussenrapportage gemaakt.
Daarin staat dat we de landelijke
doelstelling van 1,5% energiebesparing per jaar voor bewoners en bedrijven halen. Als we de doelstelling
van 20% energiebesparing in 2020
willen halen, moeten we extra maatregelen nemen.
• Het jaarverslag ‘leerplicht’ over het
schooljaar 2016-2017 is gemaakt.
De gemeente let erop dat alle kinderen die naar school moeten (leer-

plicht), dat ook echt doen. Er waren
243 meldingen van schoolverzuim
en er zijn 34 processen-verbaal opgemaakt. Dat is (naar verhouding)
net zoveel als het jaar ervoor.
• IJmond Werkt! helpt mensen in de
regio weer aan werk, al of niet betaald. IJmond Werkt! heeft een verslag gemaakt over het eerste half jaar
van 2017 met de belangrijkste resultaten en aandachtspunten.
Informatie over collegeberichten aan
de raad: www.velsen.nl/gemeenteraad.
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Afvalinzameling
Santpoort-Zuid
Momenteel zijn er door de verbouwing bij de Dekamarkt in SantpoortZuid problemen met de inzameling
van papier, glas en plastic-afval.

Daarom heeft Velsen besloten om
voorlopig de inzameling op de Van
Dalenlaan te organiseren, en niet lan-

ger bij de Dekamarkt. De locatie wordt
zo snel mogelijk ingericht. Bewoners in
Santpoort-Zuid kunnen ook hun glas
aanbieden op de Harddraverslaan en
Louise de Colignylaan. Daarnaast kunt
uw papier, glas en plastic-afval ook
kwijt op het Van den Bergh-van Eysingaplantsoen.

Afvalinzameling
Zeewijkplein
Sinds de verbouwing van het winkelcentrum aan het Zeewijkplein is
het niet meer mogelijk om er papier, glas, textiel en plastic afval
weg te gooien. De containers zijn
weggehaald.

Bewoners kunnen zolang gebruik maken van de containers op het Canopusplein, de Doorneberglaan of de
Schiplaan. Op de oorspronkelijke plek
bij het winkelcentrum kunnen de ondergrondse containers niet meer worden teruggeplaatst.
Bellatrixstraat
Gemeente Velsen heeft nu een nieuwe plek gevonden in de Bellatrixstraat
in IJmuiden. Dat is de straat tegenover het winkelcentrum. Het gaat om
de eerste twee parkeervakken aan de
linkerzijde op de foto (met de grijze

en gele auto), naast het grasveld. Daar
hoopt de gemeente komende maand
weer nieuwe containers te realiseren.
Waarom Bellatrixstraat?
De containers voor glas, oud papier,
textiel en plastic afval worden uit
praktisch oogpunt altijd dicht bij een
supermarkt geplaatst. Dreefbeheer
(de exploitant van het winkelcentrum) ziet geen mogelijkheid meer om
deze rond het winkelcentrum te plaatsen. Gemeente Velsen heeft daarom
gezocht naar een alternatief zo dicht
mogelijk bij het winkelcentrum. Daarbij is gekeken naar de parkeerdruk en
verkeerssituatie, de kabels en leidingen ondergronds, eventueel overhangende bomen en de mogelijkheid voor
HVC om de containers te legen. De gemeente Velsen is zodoende uitgekomen op de Bellatrixtraat.

Bunkermuseum laatste
keer open, seizoen 2017
Bij de sloop van één van de drie
bunkers bij het Missiehuis is pantsermateriaal gered, dat geschonken
is aan het Bunkermuseum.

Deze vele honderden kilo’s pantserstaal zijn op 1 oktober in het bunkermuseum te bewonderen.
De openingstijden zijn van 11:00 tot
16:00 uur. U vindt het Bunkermuseum

aan de Badweg in IJmuiden, entree tegenover Camping De Duindoorn. Het
Bunkermuseum is overigens op 1 oktober as voor de laatste keer dit seizoen
open. Meer informatie: www.BunkerMuseum.nl
Op de foto ( Bunker Museum IJmuiden) het staal en de pantserdelen uit
de gesloopte bunker van het type 502

Stadslezing 2017

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:

Ontwikkeling kustdorp
IJmuiden aan Zee
De ontwikkeling van het kustdorp
IJmuiden aan Zee is weer een stap verder gekomen. Vrijdag 22 september jl.
ondertekenden de gemeente Velsen,
KondorWessels Vastgoed B.V. , Kennemerstrand N.V., Kennemermeer B.V.
en Seaport IJmuiden Onroerend Goed
B.V. de samenwerkingsovereenkomst

voor het kustdorp IJmuiden aan Zee.
Namens de gemeente ondertekende
wethouder Annette Baerveldt. Wilt u
meer lezen over de ontwikkeling van
het kustdorp kijk dan op https://www.
velsen.nl/actueel/projecten/kustvisiekust-informatie-en-innovatie-centrum (foto: Reinder Weidijk)

‘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
De inschrijving gaat op volgorde van binnenkomst.
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Van ma. 2 tot en met zo. 8 oktober

Week van de Opvoeding
Voetballen, dansen, over een lijn
lopen en oefenen met ‘rijden met
een glaasje op’ – allemaal activiteiten in de Week van de Opvoeding. De noemer is ‘buiten de lijntjes’. Er is van alles te doen in Velsen. Kom langs en doe mee!

Veilige sfeer BVO Telstar
Maandag 25 september jl. hebben
burgemeester F. Dales, algemeen directeur van Telstar P. de Waard, officier van justitie R. Mud en teamchef
regiopolitie IJmond M. Dubbeld een
overeenkomst m.b.t. betaald voetbal bij Telstar ondertekend. Zij tekenden voor een veilige sfeer tijdens

voetbalwedstrijden. De overeenkomst is voor twee jaar afgesloten.
Daarna wordt bekeken of de samenwerking in het kader van de openbare orde en veiligheid effectief is geweest. Op de foto ( Reinder Weidijk)
vlnr: burgemeester F. Dales, M. Dubbeld, P.de Waard en R. Mud)

Op woensdag 4 oktober begint om 2
uur ’s middags een voetbaltoernooi
bij het Cruyﬀ Court in IJmuiden. Op
het plein van basisschool De Pleiaden is het feest met dansworkshops
door Kunstencentrum Velsen en
een demonstratie van DanceWorks
Velsen met het team dat naar het
WK in Polen gaat! Je kunt ook geschminkt worden, er is een springkussen en een waterproeverij. Wil je

weten hoe het is om achter het stuur
te zitten met een glaasje teveel op?
De Brijder heeft daar de alcoholbril
voor. Daag je vader, moeder, oom,
tante, opa of oma uit en kijk wie met
deze bril de meeste penalty’s scoort
of nog rechts over een lijntje kan lopen. Het evenement duur tot 5 uur ’s
middags.
Het Centrum voor Jeugd en Gezin
doet veel op het gebied van opvoeding. Iedereen kan er terecht met
grote en kleine vragen of een gesprekje over opvoeden en opgroeien. Kijk eens op de website, die is
net vernieuwd: www.cjgijmond.nl.
Meer informatie over de week van
de opvoeding op www.weekvandeopvoeding.nl.

Zin in een actieve middag vol fun?

Sport en spel in IJmuiden

Aanpak leefbaarheid
Noordzeekanaalgebied
Het Bestuursplatform Noordzeekanaalgebied gaat een aantal
concrete acties ondernemen om
de ervaren overlast van sommige omwonenden te beperken. Dit
naar aanleiding van het leefbaarheidsonderzoek, dat eerder dit
jaar is afgerond.

Eén loket en wijkgesprekken
Uit het leefbaarheidsonderzoek
bleek dat niet altijd duidelijk is waar
iemand voor welke klacht moet zijn.
Daarom gaat het Bestuursplatform
onderzoeken of het mogelijk is om
voor de overlast van Haven en Industrie één klachtenloket te ontwikkelen. In gesprekken met inwoners zal

beter inzicht worden verkregen welke overlast van haven en industrie
wordt ervaren.
Het Bestuursplatform
Het Bestuursplatform bestaat uit:
de gemeenten Amsterdam, Velsen, Beverwijk, Haarlemmerliede
& Spaarnwoude, Zaanstad, Havenbedrijf Amsterdam NV, Zeehaven
IJmuiden N.V., Tata Steel IJmuiden
B.V., de provincie Noord-Holland,
het Ministerie van IenM en Rijkswaterstaat. ( foto: Jaap Bakker)
Meer info: www.noordzeekanaalgebied.nl

Voetballen doe je op een Cruyff Court maar
vandaag is er naast het voetbaltoernooi nog
veel meer te beleven! Heb je wel eens een
penalty gescoord met een alcoholbril op? Daag
je vader of moeder uit om ook te schieten.
Dans mee met een workshop, bewonder het
WK team van DanceWorks Velsen, geniet van
een waterproeverij en nog veel meer!
Jij komt toch ook?
Datum en tijd: 4 oktober van 14.00 – 17.00 uur
Locatie: Cruyff Court Velsen en schoolplein obs
De Pleiaden, Pleiadenplantsoen IJmuiden

Gratis evenement
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Duurzame Helden Festival

afval
scheiden

Meer informatie
www.odijmond.nl/duurzameheldenvelsen

energie
& water

duurzaam
eten

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.

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.

kinder
activiteiten

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.

Festival
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PROGRAMMA
Opening door wethouder Floor Bal

Doorlopend: - SALE bij Du-Dock
- 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

- GRATIS subsidie & bespaaradvies

Vignet Gezonde School
Dit schooljaar heeft de Jan Campertschool uit Driehuis het vignet
Gezonde School behaald (themacertificaat Welbevinden).

De school heeft zich ingezet voor sociale veiligheid. Een sfeer waarin de
kinderen goed voor elkaar zijn, niet

elkaar pesten en de ruimte krijgen om
zich te ontwikkelen. Afgelopen vrijdag onthulde wethouder Baerveldt
het bord ‘Gezonde School’. Het vignet
geldt tot 2019. Eerder is het vignet al
behaald door De Molenweid uit Velserbroek en De Zeﬁer uit IJmuiden.
(foto: Reinder Weidijk)

Hondencontrole is gestart
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.

ket./producten en diensten/ hondenbelasting/ aanvragen/ aangiftebiljet
downloaden.
Wanneer u geen aangifte doet en de
hondencontroleur treft toch een hond
aan, bent u niet alleen hondenbelasting schuldig, maar zal ook een wettelijke geldboete worden opgelegd.

Waarom controle?
Als u een hond heeft, vereist de wet dat
u uw dier meldt bij de gemeente. Er zal
dan hondenbelasting worden geheven. De gemeente verstuurt de aanslagen daarvoor. Om dat goed te kunnen
doen, controleert de gemeente regelmatig hoe het met het hondenbezit in
Velsen is gesteld. 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.

Tarieven voor honden
• Voor de eerste hond
• Voor de tweede hond
• Voor iedere hond boven
het aantal van twee
• Voor kennels

Voorkom een boete
Heeft u sinds kort een hond en bent
u nog niet in de gelegenheid geweest
daarvan aangifte te doen, dan kunt 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
0255-567200. Of afhalen bij het Klant
Contact Centrum op het gemeentehuis, Dudokplein 1, 1970 AL IJmuiden
of downloaden van de gemeentelijke
website, www.velsen.nl./ digitaal lo-

€ 83,33
€ 105,52
€ 118,53
€ 584,04

Wat doen we met de hondenbelasting?
Met het geld van de hondenbelasting
neemt de gemeente maatregelen om
hondenpoepoverlast te bestrijden en
te voorkomen. Denk aan uitlaatplaatsen, opruimzakjes voor de poep en de
poepzuiger die een keer per week de
paden schoonmaakt. Op de uitlaatplekken is er geen opruimplicht. Hier
kan uw hond zich heerlijk uitleven en
vaak vrij rondrennen. Op alle andere
plekken loopt uw hond aangelijnd en
geldt een opruimplicht voor de hondenpoep.
Meer informatie
Meer informatie over hondenbelasting op www.velsen.nl.
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Inspraakreacties
verbinding A8-A9
Uw mening telt als het gaat over
het verbeteren van de verbinding
van de A8 met de A9. Door een inspraakreactie, ook wel een zienswijze genoemd, in te dienen op
de resultaten van de planstudie
geeft u aan met welke punten u
het wel of niet eens bent en waarom. De inspraakperiode loopt tot
en met zondag 1 oktober.

Hoe kunt u inspreken?
U kunt uw zienswijze op de resultaten van de planstudie Verbinding
A8-A9 bij voorkeur indienen via het
speciale webformulier op de website www.verbindingA8-A9.nl. In uw
zienswijze geeft u in uw eigen woorden aan waar u het wel of niet mee
eens bent. Graag voorzien van uw
naam, adres en woonplaats.
Ook kunt u uw zienswijze mailen
naar A8-A9@noord-holland.nl of

per post opsturen naar:
Provincie Noord-Holland
t.a.v. de heer T. van Eijk
o.v.v. zienswijze planstudie Verbinding
A8-A9/referentienummer: 969948
Postbus 3007
2001 DA Haarlem
Wat gebeurt er met uw inspraakreactie?
Als u uw reactie digitaal heeft ingediend, ontvangt u een ontvangstbevestiging. Op alle zienswijzen wordt
ingegaan in de Nota van Beantwoording. In deze nota wordt toegelicht
in hoeverre de zienswijzen aanleiding hebben gegeven tot aanpassingen. Rond de jaarwisseling besluit
Gedeputeerde Staten over een deﬁnitief voorkeursalternatief. Daarna
wordt het in februari 2018 voorgelegd aan Provinciale Staten.

Onthulling vredespaal
Noordzeekanaalgebied
21 september was het de Internationale Dag van de Vrede. Burgemeester Dales van Velsen onthulde samen met Desney Hoogeland een vredespaal aan het Stratingplantsoen in Velsen-Noord.

De paal is een initiatief van de Vrouwen van Vrede IJmond. De vredespaal
met de vredesboodschap is bedoeld
om stil te staan bij een kernwapen-

vrije wereld, een rechtvaardige wereld, maar óók vrede in de eigen buurt.
Geschiedenis
Het plaatsen van vredespalen begon
ooit in Japan als reactie op de vernietiging door de atoombommen. Inmiddels staan er vele paaltjes verspreid
over de wereld en vanaf 21 september ook in Velsen-Noord. (foto: Dennis Gouda)

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-

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.

vel
plaatsen
erfafscheiding
(22/09/2017) 25273-2017.

Biallosterskilaan 55, vergroten woonhuis (18/09/2017) 24813-2017.

Velsen-Noord
Melklaan 35A, verbouwen van
een bedrijfspand tot een woning
(21/09/2017) 25098-2017.

Driehuis
Nicolaas Beetslaan 6, kappen boom
(19/09/2017) 24932-2017.

dag van 08.30 tot 17.00 uur bellen met
het Klant Contact Centrum voor een afspraak.

Aanvragen
Burgemeester en wethouders van
de gemeente Velsen maken bekend dat zij in de periode van 16
september 2017 tot en met 22
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
Herculesstraat 63, vervangen dakkapel achterzijde, plaatsen dakkapel
voorzijde (18/09/2017) 24762-2017;
Grahamstraat 297, vergroten terras
(19/09/2017) 24954-2017;
Grahamstraat 299, vergroten terras
(19/09/2017) 24951-2017;
Jacob van Heemskerkstraat 23, wijzigen brandcompartimentering, wijzigen gevel (20/09/2017) 249712017;
Boerhaavestraat 6, wijzigen ge-

Santpoort-Zuid
Willem de Zwijgerlaan 57 A, tijdelijk
plaatsen JOP (Jongeren Ontmoeting
Plaats) (21/09/2017) 25158-2017.
Santpoort-Noord

Velserbroek
Zeilmakerstraat 2, splitsen bedrijfspand (19/09/2017) 24822-2017;
Zwanebloembocht 92, plaatsen afdak
(22/09/2017).
25267-2017
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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

gemeentevelsen |

zij op de volgende aanvragen dienen
te beslissen, verlengd met zes weken:
Santpoort-Noord
Wijkerstraatweg 178, legaliseren
bouwen in afwijking vergunning
(20/09/2017) 16061-2017;

gemvelsen

nabij Broekbergenlaan 3, grond in gebruik nemen als parkeerplaats / handelen in strijd met regels ruimtelijke
ordening (20/09/2017) 17769-2017;
Duin- en Kruidbergerweg ong., reinigen hekpijlers, terugplaatsen pompoenen (22/09/2017) 20906-2017.

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 elektronische weg
(elektronisch formulier op www.
velsen.nl; werkt alleen in combinatie met inloggen via DigiD).
In spoedeisende gevallen kan een
voorlopige voorziening worden

gevraagd bij de voorzieningenrechter van de rechtbank NoordHolland, 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.

Velsen-Zuid
‘s Gravenlust 35b, aanbrengen stalen
constructie (intern) (22/09/2017)
20905-2017;
Velserenderlaan 7, kappen boom
(spoed) (22/09/2017) 24263-2017.

Verleende omgevingsvergunningen - reguliere procedure

Santpoort-Zuid
Sportlaan 3, starten sport BSO
(19/09/2017) 4285-2017;
Bloemendaalsestraatweg 25, plaatsen dakopbouw, uitbouw achterzijde
(25/09/2017) 10829-2017.

IJmuiden
Zeewijkplein 127, vervangen reclame (21/09/2017) 16434-2017;
Velserduinplein 1A en 2A, verbouwen eerste verdieping (22/09/2017)
19489-2017.

Santpoort-Noord
Huis te Wissenlaan 19, uitbreiden
woning (25/09/2017) 21122-2017.

Velserbroek
Reptonstraat 24, 26, 28 en 30, plaatsen damwand (21/09/2017) 20658-

2017;
Rijksweg 501, plaatsen zonnepaneel
(21/09/2017) 19522-2017.
Driehuis
Driehuizerkerkweg 97A, vergroten
bovenwoning (21/09/2017) 190132017.
Verleende evenementenvergunningen APV artikel 2:17
IJmuiden
IJmuiden Kust Trail 2017 op 30 november 2017 van 09:00 uur tot 17:00
uur (25/09/2017) 24843-2017;
Open NK blokarten op 25 en 26 november 2017 van 10:00 tot 17:00
uur locatie; strand van IJmuiden22946-2017.

Aanmelding Openbare werken
Aan de Rietkamp 14 in Velserbroek wordt een haagbeuk gekapt. Hij is te groot en te breed geworden voor de plek waar hij staat.

Verkeersmaatregel
Burgemeester en wethouders van
de gemeente Velsen hebben besloten:

het zebrapad in de Heerenduinweg
ter hoogte van de Iepenstraat op te
heffen door middel van het verwijderen van de zebramarkering en het
verwijderen van de borden L2 van

Bijlage 1 van het RVV 1990.
Mogelijkheid van bezwaar
Belanghebbenden kunnen ingevolge de Algemene wet bestuursrecht
binnen een termijn van 6 weken na
de datum waarop het besluit elektronisch is bekend gemaakt in de digitale Staatscourant, schriftelijk (post-

bus 465, 1970 AL IJmuiden) dan wel
langs elektronische weg (elektronisch formulier op www.velsen.nl;
werkt alleen in combinatie met inloggen via DigiD) een gemotiveerd
bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders van Velsen.

Nadere informatie
Het gehele verkeersbesluit kan worden ingezien bij het Klant Contact
Centrum, gemeentehuis, Dudokplein 1 te IJmuiden. Vanaf 1 januari 2013 vindt formele publicatie van
verkeersbesluiten plaats in de digitale Staatscourant.

gemaakt, schriftelijk (Postbus 465,
1970 AL IJmuiden) dan wel langs
elektronische weg (elektronisch formulier op www.velsen.nl; werkt alleen in combinatie met inloggen via
DigiD) een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college van

burgemeester en wethouders van
Velsen.

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

Zeewijkplein 266, 1974 PL IJMUI-

DEN
Mogelijkheid van bezwaar:
Belanghebbenden kunnen ingevolge de Algemene wet bestuursrecht
binnen een termijn van 6 weken na
de dag waarop het besluit is bekend

Nadere informatie:
Het verkeersbesluit kunt u inzien bij
de receptie in het gemeentehuis, Dudokplein 1 te IJmuiden.
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Verkeersmaatregel
Burgemeester en wethouders van
de gemeente Velsen hebben besloten:

de ﬁets/bromﬁetspaden behorende
bij de Heerenduinweg en de aansluitende wegvakken van Kruisberglaan
en de Spaarnestraat op te heffen
door middel van het verwijderen van
de borden G12a en aan te wijzen als
verplichte ﬁetspaden door middel
van plaatsing van de borden G11 zoals bedoeld in bijlage 1 van het Reglement verkeersregels en verkeers-

tekens 1990;
het ten noordwestelijke gelegen
ﬁetspad nabij het kruispunt Gijzenveltplantsoen als éénrichtingsﬁetspad aan te wijzen door het verwijderen van borden G12b en plaatsing
van bord C2 zoals bedoeld in bijlage 1
van het Reglement verkeersregels en
verkeerstekens 1990;
het ﬁets/bromﬁetspad Kamperfoeliepad op te heffen door middel van
het verwijderen van de borden G12a
en aan te wijzen als verplicht ﬁetspad door middel van plaatsing van de

borden G11 zoals bedoeld in bijlage 1
van het Reglement verkeersregels en
verkeerstekens 1990;
Mogelijkheid van bezwaar
Belanghebbenden kunnen ingevolge de Algemene wet bestuursrecht
binnen een termijn van 6 weken na
de datum waarop het besluit elektronisch is bekend gemaakt in de digitale Staatscourant, schriftelijk (postbus 465, 1970 AL IJmuiden) dan wel
langs elektronische weg (elektronisch formulier op www.velsen.nl;

werkt alleen in combinatie met inloggen via DigiD) een gemotiveerd
bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders van Velsen.
Nadere informatie
Het gehele verkeersbesluit kan worden ingezien bij het Klant Contact
Centrum, gemeentehuis, Dudokplein 1 te IJmuiden. Vanaf 1 januari 2013 vindt formele publicatie van
verkeersbesluiten plaats in de digitale Staatscourant.

Vergaderingen Gemeenteraad
Raadsvergadering
oktober 2017

donderdag

5

Locatie: het gemeentehuis, ingang
Plein 1945 te IJmuiden
Aanvangstijd 19.30 uur

U bent van harte welkom de vergadering bij te wonen. U kunt hiervoor
plaatsnemen op de publieke tribune
van de raadzaal. De raadsvergadering
is zowel live als achteraf te volgen
via www.velsen.nl/gemeenteraad en
is daarna op elk gewenst moment terug te zien of te beluisteren.
Inspreken tijdens de raadsvergadering?
Aanmelden kan tot op de dag van de
vergadering tot 12.00 uur bij de griffie
via telefoonnummer 0255 - 567502 of
via de mail griﬃe@velsen.nl met vermelding van het onderwerp, uw naam,
e-mailadres en telefoonnummer. De
griffie neemt dan contact met u op.
Bestemmingsplan Motorhuislocatie
Op de locatie Motorhuis aan de
Hoofdstraat 262 in Santpoort-Noord
wil de gemeente tien 2-onder-1-kapwoningen realiseren. Het ontwerpbestemmingsplan en de ontwerpbeslui-

ten omgevingsvergunning en onthefﬁng Hogere grenswaarden hebben ter
inzage gelegen. Er zijn geen zienswijzen ingediend. De gemeenteraad stelt
de bestemmingsplan Motorhuislocatie vast.
Groencompensatie voor parkeergelegenheid L. Zocherplantsoen
te Velserbroek
Vanuit de omgeving van het L. Zocherplantsoen te Velserbroek is het
verzoek gekomen voor meer parkeergelegenheid, met name bij de entree
van de woonwijk. In de omgeving is
geen ruimte om extra parkeergelegenheid aan te leggen zonder hiervoor een groenvoorziening deels op
te geven. Het groen wordt gecompenseerd in oppervlak en waarde van het
groen. De gemeenteraad besluit om de
bestemming van het groen aan te passen.
Benoeming lid Raad van Toezicht
Stichting Openbaar Primair Onderwijs IJmond
Binnen de raad van toezicht van de
Stichting Openbaar Primair Onderwijs IJmond is een vacature ontstaan.
Op voordracht van de oudergeleding
van de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad van de openbare
scholen in Beverwijk, Heemskerk en

Velsen benoemen de gemeenteraden
van deze gemeenten de heer R. Zaal
uit Heerhugowaard.
Rekenkamerrapport Burger- en
overheidsparticipatie in Velsen
De rekenkamercommissie van de gemeente Velsen heeft een onderzoek
laten uitvoeren naar burger- en overheidsparticipatie in Velsen om het
contact met de inwoners verder te
verbeteren. Uit het onderzoek komt
een aantal aanbevelingen voor raad en
college, zoals de benadering van verschillende doelgroepen in een wijk, de
keuze van de communicatiemiddelen
die worden ingezet, de transparantie
in het participatieproces en de evaluatie van verschillende participatietrajecten.
Beleidsnota Jeugd 2018-2021
Het beleidsplan Jeugd 2018-2021
beschrijft wat we in Velsen en de
IJmond doen voor onze jeugd: van
vrijetijdsbesteding tot preventieve ondersteuning en specialistische
jeugdhulp. De IJmondgemeenten Beverwijk, Heemskerk en Velsen hebben het beleidsplan Jeugd samen opgesteld en willen gelijktijdig dit plan
laten vaststellen door de gemeenteraden.

Debat: Zienswijze planstudie Verbinding A8 – A9
De gemeente Velsen wil een zienswijze indienen op de resultaten van
de planstudie Verbinding A8-A9 bij
Gedeputeerde Staten van NoordHolland. De gemeente Velsen neemt
nu een besluit over een aangepaste
zienswijze om te komen tot een volgende stap die moet leiden tot de aanleg van de verbinding A8-A9.
Debat: Onderzoek naar effecten
van niet-realiseren fusie in de
IJmond
De gemeenten Beverwijk en Velsen
willen een extra onafhankelijk onderzoek uitvoeren naar de effecten
van het niet plaatsvinden van een gemeentelijke herindeling/fusie in de
IJmond. Aan de gemeenteraden van
Beverwijk en Velsen wordt gevraagd
hiervoor een budget van totaal €
20.000,00 beschikbaar te stellen. De
gemeenteraad Velsen neemt hier nu
een besluit over.
Benoeming raadsgriffier
De heer R.B. Palstra wordt voorgedragen als nieuwe raadsgriffier. De raad
benoemt hem tijdens deze raadsvergadering. Per 1 november 2017 begint
de heer R.B. Palstra bij de gemeente
Velsen.

