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Franc Weerwind hartelijk ontvangen in Velsen

Velsen heeft een
nieuwe burgemeester
Velsen - ‘Krijgt Velsen een
Obama als burgemeester?’
Het was een algemeen gehoorde uitspraak tijdens de
zeer druk bezochte installatie van Franc Weerwind in het
stadhuis.
Tijdens de buitengewone raadsvergadering gingen een aantal
sprekers al in op dit fenomeen.
Woordvoerders van naam zoals Commissaris van de Koningin Harry Borghouts, locoburgemeester AnneMieke Korf, burgemeester Theo Weterings van
Haarlemmermeer en ook loco-burgemeester Hoogerbrugge van Niedorp, waar zijn eerste burgemeesterschap startte, kwamen onder andere met
de mededeling dat Weerwind de
tweede gekleurde burgemeester is in Noord-Holland. Verder
niet iets wat van belang is, want
Franc Weerwind is geboren in
Nederland, maar de connectie
met Obama is in zo’n geval toch
snel gelegd.
Vice-voorzitter Beryl Dreijer van
de vertrouwenscommissie uit de
gemeenteraad van Velsen legde er nog eens de nadruk op dat
Weerwind unaniem door de vertrouwenscommissie is gekozen.
Ook zij roemde, net als de vorige
sprekers, zijn kwaliteiten en benadrukte dat er veel vertrouwen
is in deze leergierige burgemeester. ,,Maar’’, zei ze ook, ,,je moet
ons wel weten te overtuigen en
met stevige standpunten komen
om de leden van de gemeenteraad met goede argumenten te
overtuigen en aan jouw kant te
krijgen.’’ Franc Weerwind noemde al deze argumenten als een
grote uitdaging in zijn nieu-
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Man belandt in vijver

Bewoners pakken
onhandige inbreker
IJmuiden - Bewoners van een
huis in de Paulus Potterstraat
in IJmuiden hebben dinsdag
rond 02.45 uur de politie gebeld omdat zij een inbreker
hadden aangehouden.
we functie en legde de nadruk
op het feit dat hij zo snel mogelijk de bestuurders en inwoners
van Velsen wil leren kennen.
Hierbij noemde hij onderwerpen als een goede samenwerking met het college met de nadruk op veel respect voor elkaar.
Maar ook het thuisfront als een
hechte basis benadrukte hij als
een zeer belangrijk element in
de basis naar gezamenlijk succes. Onbekend met Velsen is de
familie Weerwind niet, want zijn
vrouw Ilse komt uit IJmuiden. Na

de officiële installatie vond in de
Burgerzaal de kennismakingsreceptie plaats met Franc Weerwind en zijn vouw Ilse waarbij zij vele honderden handen
van een groot aantal Velsenaren
hebben moeten schudden, die
op de één of andere manier op
(vrijwilligers)basis aan gemeentelijke activiteiten verbonden
zijn, dan wel privé wilden kennismaken met de nieuwe burgemeester en zijn vrouw. (tekst:
Joop Waijenberg, foto: Reinder
Weidijk)

Witwasser aangehouden
IJmuiden - Financieel rechercheurs hebben dinsdagochtend in het kader van de ‘patseraanpak’ een 45-jarige man
uit IJmuiden aangehouden. De
man wordt verdacht van het witwassen van geld. De verdachte
had een auto gekocht ter waarde van ruim 55.000 euro en deze
contact betaald. Autohandelaren zijn wettelijk verplicht transacties te melden bij de Financial
Intelligence Unit. Het FIU regi-

streert ongebruikelijke transacties in Nederland en meldt deze
aan opsporingsinstanties, in dit
geval de politie Kennemerland.
Uit een eerste onderzoek bleek
dat de verdachte het geld voor
de auto mogelijk niet op eerlijke wijze heeft verdiend. De politie heeft daarom de auto, een
BMW, in beslag genomen. De
politie onderzoekt hoe de aangehouden verdachte aan het geld
is gekomen.

Toen agenten arriveerden bleek
dat zij een 53-jarige IJmuidenaar in hun woning hadden aangetroffen. De man was naar buiten gevlucht en daarbij in de vij-
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ver gevallen.
De man had zich bij zijn val verwond. Zijn schouder was uit de
kom geraakt. De verdachte, een
bekende van de politie, is voor
behandeling naar een ziekenhuis gebracht en daarna meegenomen naar het bureau. De poliwww.rabobank.nl/velsen
tie
onderzoekt wat de man verder op zijn kerfstok heeft. Tegen
hem wordt proces-verbaal opgeHet is tijd voor u.
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Op weg naar stalling

Het is tijd voor u.

IJmuiden - Gisteren zijn de laatste huisjes van IJmuiderstrand gehaald. De meeste huisjes gaan naar de parkeerplaats nabij de IJmuiderslag en een klein deel gaat naar een opslagterrein bij het kleine
strand. Het is te hopen dat de eigenaren volgend jaar wederom net
zoveel (zon)plezier kunnen beleven als dit jaar. (foto: Hans de Klerk)
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Huisartsen:
De post van de Velsense huisartsen
(ten Zuiden van het Noordzeekanaal)
is te bereiken via 023-5453200.
Verloskundigen:
Bereikbaar via 023-5201205
Tandarts: Bij spoedgevallen buiten kantoortijden kunt u bellen met:
0900-8212230 of 020-5709595.
Voor onze lezers in Velsen-Noord
geldt: het Rode Kruisziekenhuis bellen:
0251-265430.

Oplage 20.025 exemplaren.
Verschijnt iedere
donderdag in IJmuiden en
Velsen-Noord.

Oplage 15.600 exemplaren.
Verschijnt iedere
donderdag in Velserbroek,
Driehuis, Santpoort-Zuid,
Santpoort-Noord en
Velsen-Zuid.
Kantooradres:
Zeeweg 189-191
1971 HB IJmuiden
Tel. 0255-533900
Fax 0255-518875
openingstijden:
Maandag tot en met vrijdag van 9.00 tot 17.00 uur.
aanleveren teKst:
Dinsdag voor 17.00 uur
redactie@jutter.nl

AAnleveren Advertenties:
Dinsdag voor 17.00 uur:

verkoop@jutter.nl
verkoop@hofgeest.nl
directie:
Frits Raadsheer
06-53951836
BladManager:
Veroni Pereboom
06-30695175
chef redactie:
Friso Huizinga
06-53911726

redactie:
Carla Zwart, Karin Dekkers, Marja van der Wulp,
Joop Wayenberg

‘Ik ben een Nederlander ten voeten uit’
Velsen - ,,Het gaat er niet
om wie je bent of hoe je er
uitziet, maar dat je de klus
waarvoor je bent aangesteld
goed afmaakt. Reken me
daar straks maar op af.’’ Dat
zei de nieuwe burgemeester Franc Weerwind zaterdag
in het politiek-cultureel café,
waar hij samen met oud-burgemeester Peter Cammaert
te gast was. ,,Ik ben in Nederland geboren en kan schaatsen, dus een Nederlander ten
voeten uit.’’
Gespreksleider Jan de Wildt,
oud-gemeentesecretaris en opsteller van het opleidingsprogramma voor burgemeesters,
vuurde de ene vraag na de andere af op de beide deelnemers.
Geen onderwerp werd hierbij
geschuwd, waarbij beiden zich
open opstelden. Bijvoorbeeld
welk boek ze het laatst gelezen
hadden, hoe leuk het is om linten door te knippen of 100-jari-

gen en diamanten echtparen te
bezoeken en of het thuisfront
geen last had van de voortdurende werkdruk.
Franc Weerwind keek uiteraard
vooral vooruit en noemde onder
andere het evaluatierapport Amsterdam aan Zee. Ook de concept kustvisie kwam ter sprake waarin bij de Zuidpier en het
Binnenmeer gesproken wordt
over aanpassingen en bebouwing. Ook noemde hij de bereidheid van mensen (gemeente) om zich open te stellen en
aan te passen aan de voortdurende veranderingen waaraan
de huidige maatschappij onderhevig is.
Na een geslaagde, helaas echter
matig bezochte, middag werd de
nieuwe burgemeester een gratis jaarlidmaatschap van de bibliotheek aangeboden. Desgevraagd antwoordde hij hierop
dat een geschenk onder de vijftig euro mag worden geaccepteerd. (Joop Waijenberg)

advertentieverKoop:
Therese Imming
06-13509314
Gerda Ritskes 06-45708874
Tinka van Leeuwen
06-11215143
Uitgave van:
Kennemerland Pers BV
drUK:
Boesenkool Krantendruk BV
Castricummerwerf 39-41
1901 RV Castricum
Tel. 0251-656750
E-mail: info@boesenkool.nl
verspreiding:
Verspreidnet BV
Castricum
Tel. 0251-674433
Bezorgklachten:
www.verspreidnet.nl/klacht

Centrale administratie:
Visserstraat 10
1431 GJ Aalsmeer
Tel. 0297-341900

Overname/kopiëren van advertenties
en/of teksten uit deze uitgave is
niet toegestaan zonder schriftelijke
toestemming van de uitgever.

Anker op nautisch plein
IJmuiden - Bij de opening van
Perron Zee en Grand Café Kruiten, aan Kruitenstraat 1-3, bij de
spoorwegdriehoek, heeft bouwer
Gebroeders Stolk, bij wijze van
symbool een anker geschonken
voor op het nautisch plein.
,,Dit anker symboliseert het vertrouwen dat alle ‘pionierende’
ondernemers in dit gebied hebben, daar zij de volle overtuiging

hebben dat, als wij over drie of
vijf jaar weer op deze plek staan,
er een compleet nieuw verblijfsgebied is ontstaan,’’ zei Klaas
Stolk bij de opening.
Gebroeders Stolk is de bouwer van de panden aan de Kruitenstraat. Eigenaresse van Perron Zee en Grand Café Kruiten
is Christine Jumelet. De opening
was op zaterdag 19 september.

Opvoedinformatie:
Mama Mia, De Veste, Velserbroek, dinsdag 09.00-12.00 uur.
Hospicegroep: Hospicegroep Midden Kennemerland verleent
ondersteuning bij verzorging van zieken die thuis willen sterven,
24 uur. Tel.: 06-51174089.
EHBZ: (Eerste hulp bij Zeehonden) Telefoon: 06-23958704.
Zie ook www.ehbz-velsen.nl
Pastoraal Counselor J. Milo:
0255-512592 (19.00-20.00 uur). www.milocounsel.nl
Stichting Vrijwilligers Terminale Zorg IJmond:
biedt ondersteuning in de laatste levensfase. Zowel thuis als in het
Bijna Thuis Huis. Tel.: 023-549 32 14.
Steunpunt Mantelzorg IJmond:
informatie over zorg voor een zieke, iedere ochtend bereikbaar
op 0251-287733. Inloopspreekuren: Wijksteunpunt de Hofstede,
Velserbroek op dinsdagmiddag van 13.00 tot 15.00 uur. Wijksteunpunt Zeewijk, IJmuiden op donderdagmiddag van 13.00 tot
15.00 uur.
Apotheken IJmuiden, Velserbroek en Santpoort-Noord:
Voor spoedeisende gevallen: dagelijks van 18.00 tot 22.00 uur,
za. van 9.00 tot 22.00 uur zo. van 10.00 tot 20.00 uur; v.a. vrij.
18.00 uur tot precies één week later heeft dienst:
Apotheek Velserbroek, Aletta Jacobsstraat 200-220 in
Velserbroek, tel. 023-5201212.
Daarbuiten Centraal Apotheek, Gedempte Oude Gracht
103-105 in Haarlem, tel.: 023-5319148.
Apotheek Santpoort-Zuid:
Vanaf 18.00 uur heeft ALTIJD dienst: Centraal Apotheek,
Gedempte Oude Gracht 103-105, Haarlem, tel. 023-5319148.
Apotheek Velsen-Noord:
Rode Kruis Ziekenhuis, Beverwijk, 0251-783840.
Servicecentrum Vrijwilligerswerk Velsen:
Beursgebouw, Plein 1945, nr. 81 (naast de Rabobank) , IJmuiden.
Openingstijden: ma. t/m do..: 10.00-13.00 uur. Buiten deze tijden op afspraak: 0255-548548, website: www.vrijwilligerswerkvelsen.nl, e-mail: vrijwilligerswerk@welzijnvelsen.nl
Dierenambulance:
0255-533239 of 06-54743440.
Dierenbegraafplaats Velsen:
0255-515013.
Gratis notarieel inloopspreekuur:
donderdag 18.00 - 20.00 uur in bibliotheek Velserbroek van
Notarishuis IJmond.
Informatie- en Klachtenbureau Gezondheidszorg
Kennemerland (IKG):
023-5554764 of 0900-2437070 (10 ct. p.m.)
E-mail: ikg@rpcp-am.nl Website: www.klachtenopvangzorg.nl
RIO IJmond:
Voor aanvragen thuiszorg, verzorgingstehuis, verpleeghuis en
aanleunwoning kunt u op werkdagen tussen 08.30 en 17.00 uur
terecht op 0251-257450.
Milieuklachten Provincie Noord-Holland:
0800-998 67 34 (24 uur per dag).
Klachten over geluidsoverlast Schiphol:
www.crosinfo.nl, tel. 020-6015555.
Gem. Velsen, meldpunt openbare Werken:
Gebreken aan de openbare weg, verlichting en plantsoenen kunt
u melden via: 0255-567575, e-mail: meldpuntow@velsen.nl
WonenPlus-Velsen voor hulp- en dienstverlening:
Ruim 40 diensten aan huis, o.a. klusjes in en rond de woning
door vrijwilligers. Ma. t/m vr. 9.00-16.30 uur: 0255-518888.
www.wonenplus-velsen.nl
St. Maatschap. dienstverlening Midden-Kennemerland
(Alg. Maatschap. Werk):
Van den Vondellaan 1a, Driehuis. Voor afspraken en informatie
telefonisch bereikbaar via 0255-519107/023-5201274.
Loket voor Wonen, Welzijn en Zorg,
Gebouw De Delta, Rijnstraat 2 in IJmuiden
De volgende organisaties houden spreekuur: Sociaal raadlieden,
Sociale Zaken, Cliëntenraad, ABC-WAO groep, Gehandicaptenberaad, Allochtonenspreekuur, Werkgroep Woningzoekenden,
MEE Noord-West en Ouderenzorg. Bel voor spreekuurtijden:
0255-533885.
GGZ Dijk en Duin, regio Midden-Kennemerland:
Instellling voor Geestelijke Gezondheidszorg. Voor informatie,
ongenoegens of klachten kunt u terecht bij het Bureau Cliëntenservice. Zowel GGZ Dijk en Duin als het Bureau Cliëntenservice
zijn tijdens kantooruren bereikbaar van 08.00 tot 17.00 uur via
0251-276400. Buiten kantooruren via de huisarts.
Voedselbank Velsen:
Voor mensen in uiterste financiële nood. Aanvraag gratis wekelijks voedselpakket bij Loket voor Wonen, Welzijn en Zorg.
Op afspraak via 0255-533885, www.voedselbankvelsenn.nl
Voor vrijwilligerswerk in de zorg:
www.vrijwilligerswerkzorgbalans.nl
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Donderdag 1 oktober
Klaverjassen voor de gehandicaptensport in het clubhuis
De Voltreffer, Tolsduinerlaan 8
in Velsen-Zuid. Aanvang 20.00
uur, zaal open 19.30 uur.
Lezing in de Dorpskerk, Burg.
Enschedelaan in SantpoortNoord. Aanvang 20.00 uur.
Volleybalclinic voor de deelneemsters aan het 6e 123 Makelaar dames straaten zaalvolleybaltoernooi. In het Polderhuis in Velserbroek van 20.00
tot 22.00 uur.
Witte Theater, Kanaalstraat 257
IJmuiden: Dansclick 7. Muhanad
Rasheed & Hildegard Draaijer.
20.30 uur.
Patronaat, Zijlsingel 2 Haarlem,
www.patronaat.nl: Kleine zaal:
Kocani Orkestar. 21.00 uur. Toegang 18,-. Café: Dj Perestroika
Sound System. 22.30 uur. Toegang gratis.

Vrijdag 2 oktober
Slotfeest Harddraverij Santpoort met nostalgische kermis. Café Bartje: indrinkavond
(nostalgische kleding gewenst).
De Meierij: 16.30 uur Troubadour J. Williams, 20.00 uur: Cock
Zwanenburg. Eetlokaal ‘t Palet: aanschuiven voor nostalgisch menu tussen 17.30 en
18.30 uur. Vanaf 20.00 uur: Santpoorter Allstars. De Wildeman:
live muziek vanaf 15.00 uur
(zanger Rudolf Kreuger.
Klaverjassen Stormvogels, Zuiderkruisstraat IJmuiden. Aanvang 20.00 uur.
Beethoven deel IX met Bernd
Brackman in ‘t Mosterdzaadje,
Kerkweg 29 Santpoort-Noord.
Aanvang 20.15 uur. Toegang
gratis, bijdrage in de onkosten
wenselijk.
Witte Theater, Kanaalstraat
257 IJmuiden: Film ‘Still Walking’. Aanvang 20.30 uur.
Patronaat, Zijlsingel 2 Haarlem, www.patronaat.nl: Kleine
zaal: Kinky Friedman. 20.00 uur.
Toeagn 15,-. 23.00 uur Acoustic
Ladyland. Toegang 10,-. Dommelsch zaal: Proud to be Fout:
Bal d’ AniMal. 23.00-04.00 uur.
Toegang 10,- van 18 jaar. Café:
John Dear Mowing Club. 22.30
uur. Toegang gratis.

Zaterdag 3 oktober
Geschenkenveiling in Parochiekerk H. Engelmundus in
Driehuis. Tevens van 09.00 tot
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12.30 uur rommel- en boekenmarkt op het Kerkplein.
Bavodag (gratis toegang). Diverse koren en instrumentale
ensembles. Vanaf 12.00 uur.
Slotfeest Harddraverij Santpoort met nostalgische kermis.
Café Bartje: vanaf 16.00 uur:
opening Bartje Boven. Meierij: vanaf 16.30 uur: Troubadour
J. Williams, om 20.00 uur: Kings
of Keys. Eetlokaal ‘t Palet: aanschuiven voor nostalgisch menu
tussen 17.30 en 18.30 uur. Vanaf
20.00 uur: Rendez Vous. Ramsis:
vanaf 19.30 uur: Dirk Jan Vennik.
De Wildeman: 14.00 uur: cascadeurs, vanaf 15.00 uur: live
muziek en vanaf 17.00 uur Maria
Schuilenburg wildmiddag met
vele prijzen.
Filmdiner ‘A Good Year’ in het
Thalia Theater, Breesaapstraat
52 IJmuiden. Aanvang 19.00 uur.
Vesper in de Dorpskerk, Burg.
Enschedelaan in SantpoortNoord. Van 19.00 tot 19.45 uur.
Witte Theater, Kanaalstraat 257
IJmuiden: Jochen Otten met Underdog. Aanvang 20.30 uur.
Patronaat, Zijlsingel 2 Haarlem,
www.patronaat.nl: Kleine zaal: 3
FM presenteert Miss Montreal.
20.30 uur. Toegang 12,50. Dommelsch zaal: Electric Trash. 23.0004.00 uur. Toegang 10,- vanaf 18
jaar. Café: Haarlemse dj-contest.
23.00 uur. Toegang gratis.

Zondag 4 oktober
Rommelmarkt in het Polderhuis in Velserbroek. Van 10.00 tot
16.00 uur.
Klaverjasmarathon door klaverjasclub Camperduin, Bik en
Arnoldkade 12 in IJmuiden. Inschrijven tot 10.00 uur, zaal open
09.00 uur.
IVN Paddenstoelendag van
10.30 tot 16.00 uur. Start vanaf
Landgoed Elswout, Elswoutlaan
12 in Overveen.
Koffieconcert in de Naaldkerk
in Santpoort-Noord. Aanvang
12.30 uur.
Slotfeest Harddraverij Santpoort met vandaag: nostalgische
kermis. Vanaf 13.00 uur: groots
festijn met optredens Grace Darling, waarzeggers, oud Hollandse spelen, kinderactiviteiten, live
muziek in de Hoofdstraat. Bij ‘t
Palet: ‘s middags high tea. Vanaf 14.00 uur gezamenlijke maaltijd, aanschuiven aan lange tafel
door hele Hoofdstraat met nostalgische gerechten. Om 21.00
uur bijzondere afsluiting. Graag
nostalgische kleding.
Optreden Oud Goud Informatieboerderij Zorgvrij, Genieweg
Velsen-Zuid. Van 13.00 tot 15.00
uur.
Lezing met als thema: ‘Werken
met de science of Mind’ door
Carmen de Haan in St. Raphaëlkerkje, Popellaan in Bloemendaal. Van 14.00 tot 16.00 uur.
Competitiewedstrijd TelstarHaarlem. Aanvang 14.30 uur.
Muzikale verstelvoorstelling
met saxofoonkwartet Nova Zembla in ‘t Mosterdzaadje, Kerkweg
29 Santpoort-Noord. Aanvang
15.00 uur. Toegang gratis, bijdrage in de onkosten wenselijk.

Witte Theater, Kanaalstraat 257
IJmuiden: Unieke Zaken speelt
Later voor kinderen vanaf 8 jaar.
Aanvang 14.30 uur. Om 16.30
uur foyerconcert met Jim and hid
dead of Friens. Toegang gratis.
Vesper in de Engelmunduskerk
in Driehuis. Aanvang 19.15 uur.

Maandag 5 oktober
Dinsdag 6 oktober
L

Woensdag 7 oktober

Najaarsmarkt in Zorgcentrum Velserduin, Nic. Beetslaan
in Driehuis. Van 10.00 tot 16.00
uur.
Kindermiddag bij de Baptistengemeente IJmuiden, Eemstraat.
Aanvang 14.00 uur. Voor kideren
van 8 t/m 10 jaar.
Witte Theater, Kanaalstraat 257
IJmuiden: Film ‘Still Walking’.
Aanvang 20.30 uur.

Donderdag 8 oktober
Open huis Israël Producten Centrum, Zeeuwstraat 12 in VelsenNoord. Van 10.30 tot 18.00 uur.
Klaverjassen voor gehandicapten in clubhuis De Voltreffer,
Tolsduinerlaan 8 in Velsen-Zuid.
Aanvang 20.00 uur.
Pianoconcert door Maria Prokofieva in de Kapel, Potgieterlaan 4 in Bloemendaal. Aanvang
20.00 uur.
Witte Theater, Kanaalstraat 257
IJmuiden: Chris Hinze & Claron
mc Fadden ‘Featuring Majid Bekkas. Aanvang 20.30 uur. Patronaat, Zijlsingel 2 Haarlem, www.
patronaat.nl: Kleine zaal: My Vitriol en Utopium. 20.30 uur. Toegang 10,-. 24.00-04.00 uur. LOS!
met dj Paullie & Co. Ft. Bonner.
Toegang 5,- vanaf 18 jaar, voor
studenten gratis. Café: The Pussywarmers. 21.30 uur. Toegang
gratis.

Gewond
na aanrijding
Velserbroek - Een 17-jarige
jongen uit Velserbroek is maandagmiddag rond 17.20 uur gewond geraakt bij een aanrijding
op de kruising van het Florapad en Floraronde in zijn woonplaats. De jongen zat achterop
de bromfiets van een vriend. Die
reed op de kruising op het fietspad en werd daarom niet opgemerkt door de bestuurder van
een auto bestuurd door een 49jarige man uit Velserbroek. Door
de aanrijding die ontstond kwamen de jongens op de bromfiets
ten val. De bestuurder had niets
maar de Velserbroeker brak zijn
scheenbeen. Hij is voor behandeling naar een ziekenhuis gebracht. Verkeersondersteuning
van de politie heeft een onderzoek ingesteld naar de precieze
toedracht van de aanrijding.

Leuke onderwerpen
in Velsen Centraal

Velsen - Het dagelijks tv-programma Velsen Centraal op
Seaport TV is elke dag om 17.00
en 21.00 uur te zien. Op vrijdag
2 oktober starten afwisselend
twee programma’s die de gehele week iedere dag uitgezonden worden. Komende week zijn
de fractievoorzitters van de VVD,
LGV en Groen Links van de gemeenteraad van Velsen de studiogasten. In het andere programma is de Friese XI-stedentocht op de schaats, per kano en
met skeelers onderwerp van gesprek.
De IJmuidenaar Ben van Raemdonck won de laatste Friese XIstedentocht per kano in ruim 28
uur. Ruud Smit voltooide deze
monstertocht een week later in
september 2009 op skeelers. Hij
reed ook al in 1997 per schaats
langs de Friese steden als wildrijder op de deelnemerskaart van
een ander. Jac. Zuurbier nam

aan de laatste vier Elfstedentochten deel en behaalde daarmee drie zilveren kruisjes. De
drie deelnemers aan dit sportieve studiogesprek verhalen over
hun ervaringen in Friesland aan
de vooravond van de opening
van het schaatsseizoen op de
Haarlemse kunstijsbaan op 3 oktober. De nieuwe fractievoorzitter van de VVD, Henny Langendijk-Meijer gaat samen met haar
collega’s Gerard Vosse (Leefbaar
en Gezond Velsen) en Wim Westerman (GroenLinks) in discussie
over belangrijke zaken, die in de
afgelopen periode in Velsen gespeeld hebben. Bijzonder is dat
Gerard Vosse bevestigde dat hij
en Marianne Vos van Velsen Lokaal door de VVD benaderd zijn
om kandidaat voor die partij voor
de komende gemeenteraadsverkiezingen in maart 2010 te zijn.
Henny Langendijk gaf aan daar
weet van te hebben.

Odd Fellows in actie
voor het logeerhuis
Velsen - Zaterdag waren de
dames en heren ‘Odd Fellows’
weer aanwezig op de drukbezochte jaarmarkt in Oud-Velsen
om de vele honderden boeken
voor hele mooie prijsjes te verkopen. Boven hun boekenkraam
was met een groot bord duidelijk gemaakt naar welk goed doel
de opbrengst zou gaan, namelijk naar Logeerhuis IJmuiden,
een instelling waar gehandicapte kinderen en jongeren voor een
kort verblijf kunnen logeren, zodat het thuisfront wat rust kan
krijgen. Bij aankoop van één of
meer boeken werd een boekenlegger meegegeven met tekst en
uitleg over de Odd Fellows. Ook
werden ‘flyers’ aan het publiek
uitgereikt, waarop het goede
doel nog eens werd benadrukt.
Aan het eind van deze mooie
herfstdag konden tevreden Odd
Fellows wederom een flink bedrag van enige honderden euro’s
toevoegen aan het reeds bijeengebrachte bedrag voor hun huidige sociale project, het eerdergenoemde logeerhuis. Op deze wijze willen de Odd Fellows
van Velsen beklemtonen dat zij

ook een sociale opdracht hebben, namelijk het helpen en ondersteunen van de hulpbehoevende medemens. Hun commissie zorgt ervoor dat leden activiteiten organiseren die extra geld
opbrengen voor het hierboven
omschreven doel. Naast hun sociale opdracht kennen Odd Fellows ook de opdracht om aan
zichzelf te werken, waarbij ze tegelijkertijd hopen dat ze een positieve bijdrage kunnen leveren
aan het welzijn van hun medemens. Hun (twee)wekelijkse ontmoetingen in het logegebouw
aan de Stationsweg 95 in Velsen-Zuid, geeft hen de nodige
energie om deze opdracht in alle bescheidenheid te vervullen.
Wie mee wil werken aan bovengenoemde doelstellingen van de
Odd Fellows kan zijn belangstelling tonen door informatie op te
vragen bij onderstaande adressen: Duinroosloge (vrouwen):
mevrouw Th. R. Masereeuw-van
Ooijen, Fazantenlaan 36, 1971 KL
IJmuiden, 0255-516994; IJmondloge (mannen): de heer J. P. Lagerberg, Langemaad 2. 1991 EG
Velserbroek, 023-5384080.
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Nieuwe GuppenArena
wordt zaterdag geopend

Klaverjasvereniging

IJmuiden – Afgelopen vrijdag
waren er 36 klaverjassers naar
de kantine van Stormvogels gekomen. Wekelijks weten nieuwe klaverjassers de weg naar de
Zuiderkruisstraat te vinden. Opmerkelijk is het wanneer de afgelopen verslagen naast elkaar
gelegd worden: Peter Damkat
valt elke week in de prijzen, ook
deze keer weer. En hij zegt dat
hij niet kan kaarten! De winnaars
waren: eerste werd Tiny Piet, zij
won met 5360 punten een fles
jenever. Hubert Kooijman werd
tweede met 5333 punten en de
derde prijs was voor Peter Damkat met 5308 punten. Wie ook
een kaartje wil leggen is van
harte welkom, elke vrijdag vanaf 20.00 uur.

Bazaar bij
Baptisten
Gemeente

IJmuiden - Zaterdag 10 oktober
wordt de jaarlijkse bazaar van de
Baptisten Gemeente IJmuiden
gehouden. Van 10.00 tot 15.30
is iedereen van harte welkom
om voor een zacht prijsje leuke
tweedehands spullen op de kop
te tikken. Het Rad van Avontuur
zal draaien en zal er twee maal
een Amerikaanse veiling worden
gehouden deze dag. Aan de inwendige mens is ook gedacht.
De hele dag worden er loten
verkocht voor de verloting die
aan het eind van de dag gehouden wordt. Hier kan men prachtige prijzen mee winnen. Reden genoeg dus om even langs
te komen en te genieten deze
dag. Mocht u nog spullen hebben voor de bazaar dan kunt u
die komen brengen op vrijdagmorgen 9 oktober van 09.00 tot
13.00 uur aan de Eemstraat 2830 in IJmuiden.

Open huis
Iraël Producten
Centrum

Velsen-Noord - Volgende week
is er bij de consulenten van het
Israël Producten Centrum weer
open huis. Op donderdag 8 en
vrijdag 9 oktober van 10.30 tot
18.00 uur aan de Zeeuwstraat 12
in Velsen-Noord. Hier is informatie over het land en volk van Israël verkrijgbaar en tevens de mogelijkheid tot het bekijken en kopen van Israëlische producten,
zoals sieraden, huidverzorgingsproducten (van de Dode Zee),
(sier)kaarsen, wijn en vele andere artikelen om cadeau te doen.
Deze producten worden bijna
uitsluitend gemaakt in kibboetzim of in kleine fabriekjes waardoor de werkgelegenheid wordt
gestimuleerd. Er zijn weer nieuwe producten. De koffie staat
klaar, voor meer informatie of
een telefonische afspraak: telefoon 0251 228286.

60.000ste bezoeker
in De Veilige Haven
IJmuiden - Afgelopen weekeinde is de 60.000ste bezoeker
van het jaar 2009 de entree van
speeltuin De Veilige Haven gepasseerd. Voor de speeltuin is dit
een nieuw bezoekersrecord.
Ter vergelijking: in 1993 was het
bezoekersrecord nog 23.000 bezoekers. Mevrouw Hoenderdos
uit Haarlem was samen met haar
dochter de gelukkige. Zij ontving
uit handen van Nel Stegeme-

Mijn 8-jarige zoon is vorige week
woensdag aangereden op de
Linnaeusstraat in IJmuiden. Er
waren gelijk drie mensen die zich
ontfermden over mijn oudste
zoon, die bewusteloos op de
grond lag.
Mijn jongste zoontje was onder
de hoede van een, voor mij
onbekende, vrouw.
Graag zou ik iedereen willen
bedanken die ons hebben gesteund en hulp hebben geboden,
onder andere politiemensen,
ambulancepersoneel, de mensen
die gelijk bij mijn zoon, die op

ijer van speeltuin De Veilige Haven een bos bloemen en een gezinseizoenkaart voor het nieuwe
speeltuinseizoen 2010.
De vrijwilligers van de speeltuin
zijn zeer trots op dit bezoekersrecord. De Veilige Haven ‘wijt’
het bezoekersrecord aan het
mooie speeltuinweer van het
afgelopen jaar en is nog tot de
laatste zondag van de herfstvakantie geopend, dus tot en met
zondag 25 oktober.

straat lag, waren en een deken
over hem heen hebben gelegd
en de vrouw die mijn jongste
zoon heeft vastgehouden tot
ik hem zelf bij me kon nemen.
Aangezien ik niet weet wie deze
mensen zijn, kan ik ze niet persoonlijk bedanken.
Inmiddels gaat het heel goed
met mijn zoon. Op enkele
schaafwonden na, heeft hij
alleen een hersenschudding
opgelopen.
Keetie Meijvogel, IJmuiden

Grote bazaar De Rank
IJmuiden - Zaterdag 3 oktober
houdt de Hervormde Gemeente IJmuiden West haar traditionele jaarlijkse bazaar in wijkgebouw de Rank aan de Kon.Wilhelminakade te IJmuiden. Deze
begint om 10.00 uur en eindigt
om 18.00 uur.
Het belooft een gezellige dag te
worden. Het rad van avontuur zal
als vanouds draaien. De te winnen prijzen zijn weer mooi en
waardevol. Verder wordt uitstekend voor de innerlijke mens gezorgd, uiteraard tegen betaling.
Er zullen diverse kraampjes aanwezig zijn met lekkers.
Tijdens de bazaar kan de hele dag op het Waterlooplein ge-

snuffeld worden, en vindt u misschien net dat antieke hebbedingetje waar u al jaren naar op
zoek bent.
Bij de verkoopkraampjes van de
verenigingen is veel moois te
koop, van zelfgemaakte kerstkaarten tot handgebreide wollen sokken.
Tevens worden er loten verkocht
voor de grote loterij. De trekking van de winnende loten zal
plaatsvinden aan het eind van de
middag.
U ziet het, er zijn redenen genoeg om zaterdag naar De Rank
te komen aan de Kon.Wilhelminakade om iets te kopen of uw
geluk te beproeven.

IJmuiden - Zaterdag 3 oktober
aanstaande opent directeur Ted
Kuné van woningbedrijf Velsen
de vernieuwde Guppenarena
bij IJVV Stormvogels op sportpark Zeewijk. Om 10.00 uur zal
Ted Kuné als scheidsrechter de
leiding hebben bij een wedstrijd
tussen de twee jongste jeugdteams van IJVV Stormvogels.
Deze zogenaamde Guppen variëren in leeftijd tussen de 3 en 6
jaar. Zij staan symbool voor het
imago dat de voetbalvereniging
Stormvogels graag van zichzelf
ziet. Een club waar de jeugd in
de breedste zin van het woord de
voetbalsport kan bedrijven. Gewoon voor de lol en ook om er in
door te ontwikkelen en te presteren. De samenwerking met woningbedrijf Velsen is geen toevallige. Beide instanties hebben
een onder andere een belangrijke rol in de gemeente Velsen
als het gaat om het sociaal maatschappelijk leven. Meer specifiek
hebben beide ook het beste voor

met de regio’s Zeewijk en Duinwijk alwaar zij de slogan ‘samen wonen, samen lever, samen
sporten’ in de praktijk vorm willen geven. Woningbedrijf Velsen
door in dit geval de IJVV Stormvogels te steunen bij de aanleg
van de volledig vernieuwde Guppenarena en IJVV Stormvogels
door actief de samenwerking te
zoeken met Scholen en andere buurtinitiatieven (onder andere ook op het Cruijffcourt) teneinde de jeugd te motiveren om
sport in het algemeen en voetbal in het bijzonder leuk te vinden en te gaan beoefenen. Wilt
u het met eigen ogen aanschouwen kom dan zaterdagochtend
om 10.00 uur naar sportpark
Zeewijk om getuige te zijn van
de prachtige GuppenArena en,
eigenlijk nog belangrijker, van
de lol die de jeugdige voetballertjes zullen hebben bij de beoefening van deze mooi sport. En
dat allemaal onder zeer deskundige leiding!

Proeftrainingen
voor Pleiadenschool
IJmuiden - Maandag zijn op het
Johan Cruijffveld aan het Pleiadenplantsoen en op sportpark
Zeewijk, proeftrainingen verzorgd door IJVV Stormvogels
voor leerlingen van de Pleiadenschool te IJmuiden.
De jeugd moet meer bewegen.
IJVV Stormvogels speelt daar
graag op in. Iris van Honk is docent op de Pleiadenschool en
dochter van Stormvogels bestuurslid Kees van Honk, en
daarom was de link snel gelegd.
Op 2 en 9 september zijn er al
proeftrainingen gehouden voor
de jongste jeugd uit IJmuiden,
de F-pupillen en Guppen.
Voor de volgende actie waren alle klassen van de Pleiadenschool
uitgenodigd, maar de groepen 1
en 2 hadden deze dag een andere activiteit en zijn op een later te
bepalen datum uitgenodigd. Basisschool de Klipper heeft aangegeven ook aan deze opzet
mee te willen doen. Op deze manier kan Stormvogels een leuke
dag aanbieden en de scholieren
interesseren voor sport in het algemeen en voetbal in het bijzonder. IJVV Stormvogels is een

bruisende vereniging met volop
ruimte voor nieuwe leden. Een
ieder die wil komen voetballen,
jong of oud, jongen, meisje, is
van harte welkom.
Op het Johan Cruyffveld aan het
Pleiadenplantsoen hebben de
groepen 3a, 3b, 4a en 4b hun
trainingen afgewerkt onder leiding van Marijke Bulham en Mirella Leijen.
Op sportpark Zeewijk hebben
de groepen 5a, 5b, 6, 7a, 7b en
8 hun programma aangeboden
gekregen, dit alles onder prima
weersomstandigheden. Hier waren de trainers Joop van Schaik,
Gerrit Bruinenberg en Jan Wijker
bij aanwezig. Het waren sessies
van een half uur waarin eerst de
grondbeginselen van het voetbalspel werden uitgelegd en beoefend, gevolgd door een partijspel.
Na afloop was er limonade voor
de kinderen en op school is door
juf Iris een flyer en een sticker
uitgereikt aan de kinderen. IJVV
Stormvogels hoopt dat deze pilot een vervolg zal gaan krijgen
voor samenwerking met de andere scholen uit de omgeving.
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CDA wil verbetering
sportpark Rooswijk

Lezing over
autisme

IJmuiden - Hoe autismevriendelijk ben jij? Dit is het onderwerp
van de landelijke dag (donderdag 15 oktober) van de psychische gezondheid. Doel van deze
dag is om psychische problematiek meer bekendheid te geven
onder het grote publiek, taboes
te doorbreken, mensen te stimuleren om informatie te zoeken en
de weg te wijzen naar hulp. Dit
jaar is het thema; Autisme, een
andere waarneming van de wereld. De lezing wordt gehouden om 20.00 uur, bibliotheek
open om 19.30 uur, in het theater van de Centrale Bibliotheek
Velsen, Dudokplein. Deelname is
gratis, inschrijven gewenst. Zie
ook www.bibliotheekvelsen.nl of
www.autismevriendelijk.nl.

Sieraden
gestolen
IJmuiden - Vorige week woensdag rond 01.50 uur werd gemeld
dat er was ingebrok in een winkel aan de Zeewegwaarbij een
groot raam was vernield. Uit de
zaak waren 20 gouden kettingen en 20 gouden armbanden
weggenomen. De politie vraagt
mogelijke getuigen van de inbraak of mensen bij wie de gestolen sieraden worden aangeboden contact op te nemen via
0900-8844.

Dansers Ter Horst weer
in de prijzen gevallen
IJmuiden - De tweede wedstrijd
van het seizoen en wederom
slaagden de dansers van danscentrum Ter Horst er weer in om
in de prijzen te vallen.
Ton Jonkman met Wilma Overeem deden afgelopen zaterdag
mee aan een landelijk wedstrijd
in Steenwijk.
Bij de senioren C 1 klasse behaalden zij de vijfde plaats. Op
de zondag deden Vincent Mars

met Marloes van Hamburg aan
deze wedstrijd mee in de debutanten 3 klasse. Zij bereikten bij
ballroom de halve finale en werden bij de latijns Amerikaanse
dansen vierde. Weer een mooi
resultaat.
Het kan bijna niet op voor danscentrum Ter Horst. De één na de
andere prijs, streetdancers/D4F
die naar het EK mogen en een
drukte bij Zumba.

GEEN KRANT ONTVANGEN
BEL 0251-674433

Velsen-Noord - De fractie van
het CDA is door de gebruikers
van Sportpark Rooswijk geïnformeerd en rondgeleid. Hierbij zijn een aantal zaken opgevallen. Zo lijkt het sportpark gebruikt te worden door de Gemeente om groenafval en dergelijk te bewaren. Echter op het
terrein zelf laat de groenvoorziening nogal eens te wensen over.
Tevens is de asfaltering op veel
plaatsen slecht en kan leiden tot
gevaarlijke situaties. ,,De toegang van het park laat een desolate indruk achter. Het parkeerterrein is slecht onderhouden en
bijzonder gevoelig voor sociaal
onveilige situaties”, aldus Dicky
Sintenie en Robert te Beest. De
hoogteportaal ligt te dicht bij de
weg hetgeen voor gevaarlijke situaties kan leiden. Tevens is de
hoogte slechts 2.20 meter waarbij 2.70 gebruikelijk is. Tot slot is
het hoogteportaal windgevoelig
hetgeen regelmatig leidt tot het
‘vanzelf’ open gaan van dit portaal. Ook het onderhoud tussen
de sportvoorzieningen is onvoldoende op peil.
Het oude tennispark aan het begin van het Sportpark is een aanfluiting. Deze dient verwijderd te
worden. Het feit dat de hondenvereniging op het terrein van de
handbalvereniging is gekomen

leidt tot sociaal onveilige situaties als gevolg van de combinatie kinderen en honden op een
beperkte ruimte.
Dicky Sintenie: ,,Misschien dat
activiteiten zodanig op het sportpark ‘geschoven’ kunnen worden dat er een oplossing is voor
elk probleem.” Zo zou de handbalvereniging best op het “oude
tennisterrein” gesitueerd kunnen
worden. Hiermee creëer je meteen een mooiere ingang en een
oplossing voor de huidige sociale onveiligheid van hondensportvereniging.
Robert te Beest: ,,Het CDA heeft
het gevoel dat het programma
Frisse Wind door Velsen-Noord
eerder blokkerend dan stimulerend uitpakt voor Velsen-Noord.
Door zaken te groot aan te pakken frustreert dit acute verbeteringen in de wijk. Hiervan
zijn Sportpark Rooswijk, maar
bijvoorbeeld ook locatie De
Schouw voorbeelden van. Eén
van die ‘grote zaken’ is bijvoorbeeld het verplaatsen van het
Gildespoor waarvan het CDA
denkt dat die wens het versneld
verbeteren van Velsen-Noord in
de weg staat.
Hierdoor heeft het CDA vragen
aan het College van B&W gesteld om hierin verbeteringen
aan te brengen!”

GROTE ONDERHOUDSBEURT
NU VOOR SLECHTS

99,-*

Profiteer nu van ons herfstvoordeel
Goed en regelmatig onderhoud aan uw auto is van cruciaal belang. Hiermee worden onaangename en dure verrassingen op het verkeerde moment voorkomen. Bij een grote onderhoudsbeurt worden diverse onderdelen in, onder en om de auto en onder de motorkap nauwkeurig gecontroleerd. Indien noodzakelijk worden onderdelen vervangen.
*Inclusief BTW, wassen en van binnen reinigen (olie, olie- en luchtfilter inbegrepen). Exclusief eventuele reparaties.

LET OP: JAMES AUTOSERVICE IS ER OOK VOOR UW LEASEAUTO!

STEENSLAG OF
KRASSEN?
RUBBLE RUB VOOR € 59,95

MET DE RUBBLE RUB KUNNEN KRASSEN OF STEENSLAG IN DE LAK EENVOUDIG EN SNEL VERHOLPEN
WORDEN.

banden
actie

gratis*

HAAL- EN BRENG SERVICE

AL VANAF E 29,95

UW AUTO WORDT VAN BINNEN EN
BUITEN SCHOON TERUG GEBRACHT!

OP MICHELIN, FORTUNA, VREDESTEIN,
CONTINENTAL, BRIDGESTONE EN VIKING

40 PROCENT KORTING.

*Alleen geldig bij uitvoering onderhoudsbeurt

GRATIS WINTERPAKKET TEGEN INLEVERING VAN DE ADVERTENTIE MET ONDERSTAANDE GEGEVENS INGEVULD:
NAAM

ADRES

POSTCODE

WOONPLAATS

E-MAIL

James Autoservice IJmuiden

Acties zijn geldig van 5 oktober t/m 10 oktober 2009.

Dokweg 6
1976 CA IJmuiden

LET OP: extra lange openingstijden in deze periode: ma-wo 08.00 tot 17.30 uur,
do-vrij 08.00 tot 21.00 uur en zaterdag van 09.00 tot 17.00 uur geopend.

T: 0255 535 966
E: ijmuiden@jamesautoservice.nl

www.jamesautoservice.nl
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Ouderennieuws
Wijksteunpunt Zeewijk, Zeewijkplein 260, IJmuiden, 0255520650, g.schol@zorgbalans.nl
Modeshow maandag 5 oktober door H en A Mode. Aanvang
10.00 uur. Verkoop tot 13.00 uur.
Kienavond op 21 oktober. Kaartverkoop start maandag 11 oktober. Kaartjes à 1,- verkrijgbaar
aan het buffet.
Gezellig komen eten. Vijf dagen in de week kunnen 55plussers komen eten. Op maandag,
dinsdag en donderdag restaurant. tussen 12.00 en 13.15 uur
(aanwezig zijn rond 11.45 uur)
een 3-gangen a la carte menu.
6,- p.p. Op woensdag en vrijdag
om 12.00 uur open tafel. Vrijdag
2 oktober: tomaten/groentensoep, gebakken vis met gebakken krieltjes met worteltjes en
yoghurt met ananas als dessert.
Opgeven noodzakelijk, uiterlijk
2 dagen van tevoren bij de beheerder.
Internetcursus, maandagmiddag voor senioren. Kosten 15 euro voor drie middagen. Opgeven
bij de beheerder.
Filmavond vanaf oktober elke 3e donderdagavond van de
maand. Vrijdag 15 oktober wordt
de film van de renovatie van de
tuin achter de seniorenflat verteoond. Aanvang 19.30 uur. Kosten
2,- incl. kopje koffie/thee.
Vrij biljarten op maandag- en
dinsdagochtend. Verder op alle
middagen en ook in het weekend.
Darten op maandag (gehele
dag), woensdag-, donderdag- en
vrijdagochtend vanaf 10.00 uur.
‘s Middags op donderdag-, vrijdag-, zaterdag- en zondagmiddag.

Ouderennieuws

Cursus Valpreventie voor ouderen op vrijdagochtend van
09.00 tot 09.45 uur. De cursus
start op vrijdag 9 oktober. Kosten
20 euro voor 11 lessen.
Wijksteunpunt De Hofstede,
A. Jacobsstraat 227, Velserbroek,
023-5386528.
Restaurant is geopend van
12.00 tot 13.00 uur. U kunt a la
carte komen eten, waarbij u
naast een hoofdgerecht ook een
soepje vooraf en toetje geserveerd krijgt. Kosten 6,-.
Open tafel vrijdag 9 oktober: salade met zalm, kipfilet met aardappel, spek, champignons en
een rode wijn jus, muffin met appelcompote en chocolade roomijs toe. Reserveren maandag 5
oktober tussen 11.00-12.00 uur.
Kosten 6,-. Dinsdag 13 oktober:
tomatensoep, chili con carne en
vanilleyoghurt met slagroom toe.
Reserveren donderag 8 oktober
tussen 11.00-12.00 uur.
Optreden koor Kassian vrijdag
2 oktober om 19.30 uur. Kaarten
à 3,- (incl. koffie en iets lekkers)
verkrijgbaar aan het buffet.
Najaarskien vrijdag 9 oktobber. Aanvang 19.30 uur. Kaarten
à 3,50 (incl. koffie/thee, 2 kienronden en een hapje) verkrijgbaar aan het buffet.
Donderdag instuif. Elke donderdagmiddag een spelmiddag
b.v. rummicub of klaverjas. U
hoeft zich niet op te geven. Kosten 1,50.
Vrijwilligers gezocht voor de
felicitatiedienst, het verzorgen en
onderhouden van de volière en
de keuken.
ANBO Nieuws Santpoort/Vel-

Cursus Babymassage bij
Centrum Aditi IJmuiden
IJmuiden - Babymassage is een
leuke activiteit om met het kindje in contact te zijn. De ouder/
verzorger leert de lichaamstaal
van het kind en is daardoor beter in staat de lichamelijke ontwikkeling te volgen. Bovendien
kan het toepassen van massage zeer effectief zijn bij onrustige (huil)baby’s of baby’s die last
hebben van buikkrampjes.
Voor ouders/verzorgers met een
baby van twee tot tien maanden start docent Paulien Braam
op vrijdag 9 oktober babymassage volgens de Shantala methode. De cursus wordt gegeven in
Centrum Aditi, de Rijpstraat 1 in
IJmuiden, aanvang 10.00 uur.
De cursus bestaat uit vijf bijeenkomsten van anderhalf uur.
Leden van het Servicepaspoort
krijgen korting. Voor meer informatie/aanmelding kan contact worden opgenomen met het
Servicepaspoort, 023–8918440.
Informatie is ook te vinden op
www.servicepaspoort.nl.

serbroek: Postbus 39, 2080 AA
Santpoort-Zuid.
Maandag: Creatief kaarten maken o.a. 3D-kaarten Kerstkaarten en Pergamano van 09.3011.30 uur. Komen gerust kijken
in Het Terras. Dinsdag: Bridgen
om 13.30 uur. Koffieschenkers
gevraagd. Dinsdag klaverjassen
om 19.30 uur. Donderdag: schilderen van 10.00 tot 12.00 uur.
Vrijdag klaverjassen om 13.30
uur.
Wijksteunpunt Delta, Rijnstraat, IJmuiden, 0255-520960.
Modeshow Modehuis H en A
op vrijdag 2 oktober. Aanvang
10.30 uur.
Herfstkien, zondag 11 oktober.
Verkoop van kaarten start op vrijdag 25 september aan de bar.
Inloopspreekuur Ouderenadviseurs: maandag- en vrijdagochtend van 10.00 – 12.00 uur,
Tel. 0255-533885.
Sociaal Raadslieden: spreekuur iedere werkdag op afspraak
(09.00–12.00 uur): tel. 0255533885.
Frontoffice van Zorgbalans:
vragen over zorgverlening: tel.
023-8910550.
Formulieren Brigade: moeite
met het invullen van gemeentelijke formulieren? Hiervoor kan
men langskomen of bellen met
tel. 0255-533885.
Wonenplus: Voor vele vormen
van dienstverlening: zoals klusjes, boodschappen en/of vervoer: tel. 0255-518888.
Zorg- en welzijnscafé maandag 5 oktober. Vanaf 14.45 uur
inloop.
Visserhuis,
Houtmanstraat,
IJmuiden, 0255-549549.
Leids Ontzet: uitdelen haring
met witte brood. Zaterdag 3 oktober. Indonesische maaltijd,
donderdag 8 oktober. Aanvang
12.30 uur.

Najaarsmarkt
Driehuis - Woensdag 7 oktober
is in zorgcentrum Velserduin een
najaarsmarkt met diverse leuke
kraampjes en zelf gemaakte cadeaus. En met het rad van avontuur zijn heel mooie prijzen in te
winnen. De najaarsmarkt is van
10.00 tot 16.00 uur. Bij de marktkramen kan alleen contant betaald worden.

Infokraam
Palliatieve zorg

Regio - Zaterdag 10 oktober van
11.00 tot 15.00 uur zal in zowel
de Centrale Bibliotheek Velsen
als de bibliotheek in Velserbroek
informatie te verkrijgen zijn over
mantelzorg voor mensen in hun
laatste levensfase. Mensen die
aan hun laatste levensfase zijn
begonnen, hebben vaak de wens
om in hun eigen omgeving, omringd door hun dierbaren, te
overlijden. Het is niet altijd mogelijk om aan deze wens te voldoen. De zorg voor een terminale
patiënt vraagt veel inspanning. In
zo’n situatie biedt Stichting VTZIJ eventueel uitkomst.

Filmdiner A Good Year
in Thalia Theater
IJmuiden - Zaterdag 3 oktober
gaat het eerste filmdiner van dit
seizoen weer van start uit de populaire serie Thalia Cinema Café
met als primeur de leuke komische film ‘A Good Year’.
Oscarwinnaar Russell Crowe en
Gladiatorregisseur Ridley Scott
herenigen zich voor een romantische film die zich afspeelt tegen
de betoverende achtergrond van
de Provence. Max Skinner, een
succesvolle Londense zakenman, verhuist naar Frankrijk om
een prachtig kasteel met wijngaard te verkopen die hij heeft
geërfd van zijn overleden oom.
Tijdens dit nieuwe en spannende hoofdstuk in zijn leven raakt
hij in conflict met een vrouw die

beweert ook recht te hebben op
de erfenis en ontmoet hij een
aantrekkelijke Française. A Good
Year is een film over geluk, liefde, wijn en passie in het leven.
De combinatie met het driegangen filmdiner van Thalia maakt
de avond compleet. Kortom, om
de donkere dagen in te luiden
bent u met een avondje film in
Thalia verzekerd van een heerlijk
avondje uit.
Aanvang aperitief: 19.00 uur.
Toegang: 44,50 euro, inclusief
film, aperitief, drie gangen diner
en koffie. ThaliaTheater Breesaapstraat 52, IJmuiden. Reservering en info 0255-514217.
Voor meer informatie; www.thaliatheater.nl.

Inschrijven Rabobank
Stratenteams Toernooi
Velserbroek - De inschrijving
voor het bekende Rabobank
Stratenteams Toernooi in Velserbroek is weer gestart. De 20e
editie staat alweer voor de deur.
De organisatoren , Rob Tousain
en Peter Geldof, zijn dit jaar ook
weer in staat om een leuk evenement neer te zetten. Ze zijn
blij met de trouwe Hoofdsponsor Rabobank Velsen en Omstreken. Ook alle subsponsors
spraken hun vertrouwen weer
uit in dit evenement en zo zijn
Waalwijk van Doorn makelaardij , Bouwbedrijf Waleveld & Zn,
Ovenbouw Holland en Centragas van Galen wederom van de
partij. Het jaarlijkse evenement
is inmiddels uitgegroeid tot een
heus dorpsfeest. De organisatie
gaat weer een programma neer
zetten waar de hele Velserbroek
van kan genieten.
Wat betreft het voetbaltoernooi
melden Geldof en Tousain dat
er weer teams mee mogen doen
met uitsluitend personen die in
dezelfde straat wonen. Straten
met minder dan zestig huizen
mogen samen met een aangrenzende straat inschrijven. De minimum leeftijd van deelnemers
is 16 jaar. Ook dit jaar zal de or-

ganisatie hier streng op toe zien,
al rekenen zij op de sportieve
instelling van de deelnemende
teams. Een team moet minimaal
bestaan uit 6 spelers en 1 keeper waarvan er 2 spelers volwassen moeten zijn. Met name straten die nog nooit hebben meegedaan worden opgeroepen zich
op te geven. Dus schroom niet
en schrijf jouw straat in. Het is
belangrijk dit snel te doen, want
de verwachting is dat ook dit
keer het evenement snel is volgeboekt. En een plek op de reservelijst levert meestal geen
startbewijs meer op. De sluitingsdatum voor de inschrijvingen is 20 oktober. Opgeven kan
telefonisch via 06-11155083 of
06 28660287. Een e-mail sturen
naar aanmelden@stratenteams.
nl is ook mogelijk. Op www.stratenteams.nl is 19 jaar historie terug te vinden met heel veel foto’s. Het toernooi vindt plaats in
het weekeinde van 23 en 24 januari. De finaleavond is op zaterdag 30 januari. Dan nemen de
zes finalisten het tegen elkaar op
voor de stratentrofee. De J. Paxtonstraat zal dit jaar de felbegeerde Rabobank Stratenteams
Trofee verdedigen.
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Collegevragen
over massale
vissterfte
Velsen - Velsen Lokaal heeft
het college gevraagd of zij op
de hoogte is van de massale vissterfte nabij de tunnelput in Velsen-Noord. Centraal staat dan
ook de vraag waardoor dat is gekomen en of dit gevolgen heeft
voor de volksgezondheid. Dinsdag 15 september werd er door
omstanders een vreemde geur
en kleur geconstateerd van het
water van de tunnelput bij Velsen-Noord. Ook was te zien dat
honderden vissen dit water het
liefst wilden verlaten. De kleinste soorten evenals zoetwaterkreeftjes waren al dood en
spoelden weg via een overloop.
De gemeente werd direct geïnformeerd. Deze waarschuwde
de milieudienst en beide instanties kwamen polshoogte nemen.
Daarna gebeurde er volgens Velsen Lokaal niets totdat er vrijdag
heel veel grote dode vissen boven kwamen drijven. De milieudienst zou de milieupolitie waarschuwen en de gemeente ging
RWS benaderen om actie te ondernemen. In opdracht van RWS
zijn in de nacht van vrijdag op
zaterdag heel veel dode vissen
afgevoerd. Metingen door particuliere organisaties wijzen uit
dat het zuurstofgehalte en de
zuurgraad een abnormaal beeld
laten zien. Het vermoeden is dat
er geen sprake kan zijn van het
door de gemeente veronderstelde zuurstoftekort, maar van een
chemische toevoeging aan het
water. Ook bleek dat de leden
van de achterliggende volkstuinen vereniging niet zijn ingelicht
over de situatie en nu nog geheel onbevangen hun tomaten,
sla en aardbeien met dit water
besproeien. Wat de verontreiniging heeft veroorzaakt is niet bekend, maar ook niet of dit voor
de volksgezondheid gevaar heeft
opgeleverd. Op die vragen wil
Velsen Lokaal antwoord van het
college.

Drankrijders
aangehouden
Regio - De politie heeft afgelopen weekeinde twaalf drankrijders aangehouden in Hoofddorp, Haarlem, Nieuw-Vennep,
Zandvoort en Velsen. Tegen alle drankrijders is proces verbaal
opgemaakt. Een 33-jarige Pool
reed zaterdagnacht rond 02.00
uur met hoge snelheid over de
Halkade in IJmuiden en werd
daarom direct aan de kant gezet door de politie. De man bleek
behoorlijk onder invloed van alcohol: hij werd aangehouden en
meegenomen naar het politiebureau. Na de ademanalysetest
bleek dat de Pool bijna driemaal
de max. toegestane hoeveelheid
alcohol tot zich had genomen.
De politie vorderde direct zijn rijbewijs in en heeft proces verbaal
opgemaakt.

Zonnen bij Rue du Soleil

Platform Arbeidsmarkt
en Onderwijs IJmond

Regio - Het bedrijfsleven, het
onderwijs en de gemeenten in de
IJmond hebben de handen ineen
geslagen om de knelpunten op
de arbeidsmarkt op de lossen en
de aansluiting tussen onderwijs
en arbeidsmarkt te verbeteren.
Hiervoor hebben twaalf partners een intentieverklaring ondertekend waarmee het Platform Arbeidsmarkt en Onderwijs IJmond (PAO) van start is
gegaan. Het platform is er in de

eerste plaats voor het bedrijfsleven en richt zich op het versterken van de slagkracht van de
IJmond-economie. Het bedrijfsleven kan binnen het platform
zowel zijn vraag naar gekwalificeerd personeel als zijn opleidingsbehoefte afstemmen met
het onderwijs. Voor het onderwijs biedt het platform de ruimte om met het bedrijfsleven stage- en leerwerkplaatsen te arrangeren.

IJmuiden - Bij Zonnestudio Rue
du Soleil was het afgelopen weken weer als vanouds gezellig druk. De mensen waren erg
enthousiast en weer blij met de
opening.
Omdat er veel vraag was naar de
‘beginnersbank’ die er vroeger
was, heeft de studio deze weer
teruggehaald. Deze bank is speciaal geschikt voor mensen met
een gevoelige huid of mensen
die snel verbranden (rood haar
en sproeten). Maar deze bank is
ook prima geschikt voor mensen
die juist komen voor de lekkere warmte. De warmte zorgt ervoor dat de mensen zich prettiger gaan voelen en vrolijker worden.
Het ‘intensieve’ licht werkt door
als lichttherapie op de stemming. De tropische warmte zorgt
ook voor ontspanning en vermindering van spierpijn en reu-

matische pijnen. Deze bank, Sun
Vision, heeft een digitaal bedieningspaneel waarmee men zelf
op een eenvoudige en overzichtelijke manier alle functies kan
bedienen. Zoals de bodycooler,
gezichtsbruiner en muziek.
De gezichtsbruiner heeft parabol gezichtslampen voor een extra bruiningsresultaat. Voor de
mensen die een vakantiekleurtje
hebben en dit bij willen houden,
zijn er verschillende sterktes. Zo
is er bijvoorbeeld een bank met
nevelinstallatie. Die zorgt voor
een verfrissende nevel als het te
warm wordt. Er is ook een MP3
aansluiting, zodat je tijdens het
zonnen kunt genieten van je eigen muziek.
Bij Zonnestudio Rue du Soleil
is men altijd welkom voor meer
informatie. Het adres is Reinier
Claeszenstraat 1 in IJmuiden, telefoon 0255-535905.

Heemskerk reserveert
geld aansluiting A8-A9
Regio - Er is de gemeente
Heemskerk veel aan gelegen
om de aansluiting op de A8 te
realiseren. Dat is de weg die
naar Zaanstad zal leiden. Het
Heemskerkse college gaat de
gemeenteraad voorstellen om
2,1 miljoen euro bij te dragen
aan de weg. Dit kan door vanaf 2011 tien jaar lang 210.000
euro te storten.
Er wordt al heel lang gesproken over de aansluiting A8-A9.
De T54 ligt al vanaf 10 juli 1996
klaar. Op die dag opende toenmalig wethouder Leo van IJsseldijk de aansluiting van Heemskerk op de A9. Het ‘stompje’
dat daar ligt, zou moeten worden doorgetrokken naar Zaandam. Rijk en provincie stonden
niet te trappelen om financieel
bij te dragen aan de weg, waarvan de kosten inclusief een sobere landschappelijke inpassing
op 156 miljoen euro worden geschat.
De provincie lijkt nu gevoelig te
zijn voor de nieuwe argumenten
van burgemeester Jaap Nawijn.
Hij heeft niet de illusie dat de

weg zal bijdragen aan het terugdringen van de files, maar stelt
dat de weg van belang is voor de
veiligheid in de regio. ,,Het speelt
een hele belangrijke rol. Stel je
voor dat beide tunnels dicht zijn
in het geval van een calamiteit.
Dan kun je geen kant meer op,
ook de rest van Noord-Holland
heeft dan een probleem.’’
Rijk en provincie kijken nu ook
naar Alkmaar. Die gemeente
heeft eveneens belang bij een
goede verbinding. Gemeente
Heemskerk vindt dat alle partijen
in principe mee moeten doen en
heeft voor de IJmond becijferd
dat Beverwijk en Velsen ook elk
een bedrag van 2,1 miljoen euro
op tafel moeten leggen en Uitgeest 700.000 euro. Dan kom je
totaal op 7 miljoen euro en dat is
precies wat gemeente Zaanstad
reeds heeft toegezegd. Velsen en
Uitgeest hebben al laten weten
dat zij niet mee willen doen. Beverwijk heeft nog niet besloten.
Heemskerk hoopt met het gebaar om jaarlijks een bedrag te
storten, de andere gemeenten
toch nog over de streep te kunnen trekken. (Anneke Araya)

Fietser (58) gewond
Santpoort-Noord - Een 58-jarige man uit Santpoort-Noord is
afgelopen maandagochtend gewond geraakt bij een aanrijding
op de kruising van de Hagelingerweg en de Johan Maurits van
Nassaulaan. De man reed rond
06.30 uur op zijn fiets de krui-

sing op en kreeg geen voorrang
van een auto bestuurd door een
25-jarige Velsenaar. Het slachtoffer is voor behandeling naar
een ziekenhuis gebracht. De politie onderzoekt de toedracht van
de aanrijding.

Gymnasiasten maken
docufilm wereldoorlog
Velsen - De bezetting van ons
land tijdens de Tweede Wereldoorlog is nog lang niet vergeten.
Dat blijkt maar weer eens uit het
feit dat de hedendaagse jeugd
zich nog steeds bezighoudt met
deze zwarte bladzijde uit de Nederlandse geschiedenis.
Lucas Antonisse en Jeroen Zeegers zitten in de zesde klas van
het Gymnasium Felisenum en
moeten zoals iedereen in het
examenjaar een profielwerkstuk
maken. Omdat zij veel interesse
hebben in zowel de verhalen van
mensen die de Tweede Wereldoorlog hebben meegemaakt als
films maken, hebben zij besloten
deze twee zaken te combineren.
Ze werken momenteel namelijk
aan een documentaire over het
leven tijdens de bezetting. Hier
proberen zij achter te komen
door interviews af te leggen met
personen die hun verhaal graag
willen vertellen. Vervolgens zullen ze meerdere delen van interviews met elkaar mengen, waardoor er een goed beeld ontstaat
van verschillende levens in eenzelfde oorlog. Er zijn nog veel

mensen in leven, ook lezers van
deze krant, die de gebeurtenissen uit de oorlogsperiode hebben doorstaan. De filmmakers
willen deze mensen graag een
kans bieden om voor de camera
hun verhaal te vertellen.
Heeft u interesse? Neem dan
contact op met de redactie van
deze krant: tel: (telefoonnummer) Wij zullen doorverwijzen
naar de documentairemakers.
Hierop volgt een voorgesprek
bij u thuis waarin u uw specifieke verleden beschrijft. Dit doen
ze om hun vragen aan te passen
aan wat u te vertellen heeft. Een
andere keer zullen zij met een
vragenlijst en camera een interview komen afnemen.
Let wel: Men zoekt mensen die
bereid zijn om hun verhaal voor
de camera te doen. Tevens is er
een voorkeur voor personen die
de oorlog bewust hebben meegemaakt, d.w.z. hoogbejaarden
die een dramatische, ontroerende, schokkende, bijzondere historie hebben meegemaakt. Twijfel niet om te bellen of schrijven
naar de redactie.
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BEGROTING 2010
Het liefst wil een gemeente elk
jaar weer nieuwe dingen realiseren,
zonder de al lopende ontwikkelingen
te stoppen. Als het even kan ook nog
gepaard met belastingverlaging. U
begrijpt, dat is geen makkelijke taak.
De afgelopen jaren zelfs heel lastig,
omdat de kosten van de ‘dagelijkse
huishouding’ zo veel hoger waren dan
het bedrag dat we van het Rijk ontvingen. Het verschil kon niet meer met
belastingverhoging worden opgevangen.

De begroting
is klaar!

Het maken van de gemeentebegroting is elk jaar opnieuw een spannende
taak waarbij we heel zorgvuldig te werk gaan. Eerst op een rijtje zetten
welke kosten er voor het komende jaar worden verwacht en hoeveel geld
de gemeente van het Rijk zal ontvangen. Het verschil moet worden
bijgepast uit de belasting die de gemeente mag opleggen.

Actief aanjagen

Via een ingrijpend bezuinigingsproces
en het doorlichten van alle budgetten is
het gelukt om het huishoudboekje van
Velsen weer op orde te krijgen. Bij het
voorbereiden van de begroting voor
2010 leek het er prima uit te zien: het
zou zonder ingrijpende maatregelen
of belastingverhoging mogelijk moeten
zijn geld vrij te maken voor nieuwe
wensen. Helaas bleek al snel dat het
Rijk de gemeenten in Nederland niet
de bedragen zou uitkeren die tot voor
kort werden aangekondigd. Ook hier
eist de economische situatie zijn tol.
Met veel waardering heb ik gezien
hoe onze medewerkers dit hebben
opgepakt en er met hernieuwde

energie toch weer in zijn geslaagd om
voor 2010 een sluitende begroting
op te stellen. Een begroting die klinkt
als een klok, want de belastingen gaan
nauwelijks omhoog (de OZB gemiddeld
met 1%, terwijl de andere lasten omlaag
gaan) en het bleek zelfs mogelijk
rekening te houden met enkele wensen
die de gemeenteraad in het voorjaar
heeft uitgesproken. Het is gelukt omdat
we in voorgaande jaren de administratie
goed op orde hebben gekregen en
dankzij een ijzeren discipline bij het
opstellen van de kostenramingen.
Bij eerste lezing lijkt de begroting
misschien erg traditioneel, zonder al
te veel vernieuwing. Kenners van het
financiële speelveld zullen het met mij
eens zijn dat achter het bedachtzame
innerlijk van deze begroting – aan
het uiterlijk hebben we het elan
meegegeven dat de opstellers gedreven
heeft – een knap stuk werk schuilt.
Niet voor niets waren medewerkers en
College voldaan en opgelucht toen het
bericht door de gangen van het stadhuis
klonk: “De begroting is klaar!”
Karel Ockeloen
Wethouder Financiën

van de economische ontwikkeling

De economische situatie beïnvloedt de vitale sectoren in Velsen en de rest
van de IJmond. Het gemeentebestuur streeft ernaar de gevolgen zo veel
mogelijk op te vangen, o.a. door activiteiten op het gebied van scholing en
door het versnellen van projecten.

Onder meer dankzij het in 2008
geopende ‘ondernemersloket’
kunnen bedrijven al rekenen op een
voortvarende afhandeling van hun
verzoeken. Zo heeft de instelling
van één omgevingsvergunning en de
‘loodsfunctie accountmanagement’
voor het faciliteren van ondernemersinitiatieven ook bijgedragen aan het
vestigingsklimaat. De OZB voor
bedrijfsgebouwen wordt verlaagd met
het oog op de concurrentiepositie
met omliggende gemeenten. Zo is er
nog veel meer afstemming in de regio
nodig: op het gebied van arbeidsmarkt
en scholing, waarvoor Het Platform
Arbeidsmarkt en Onderwijs (PAO)
is opgericht, en via de regionale
economische agenda voor de IJmond,
het Noordzeekanaalgebied en de
Metropoolregio Amsterdam.
Havens en scheepvaart
Belangrijk voor Velsen is de positie van
de havens, waarbij het zowel gaat om

de vernieuwing van de Haven IJmuiden
als om het industrieterrein Grote Hout
in Velsen-Noord. Ook het promoten
van IJmuiden als ‘draaischijf voor de
vis’ is een speerpunt. De gemeente
neemt verder deel in de plannen
voor verbetering van de zeetoegang
en het zgn. ‘lichteren’ van schepen
(het overslaan van lading zodat de
diepgang afneemt, om diep stekende
schepen veilig door de sluizen naar het
Noordzeekanaal te laten varen).
Winkelcentrum IJmuiden
Winkelcentra hebben te maken met
schaalvergroting, branchevervaging en
veranderend consumptiegedrag. Bij de
vernieuwing van het winkelcentrum
IJmuiden wil het gemeentebestuur
hierop inspelen en zoeken naar de
hiervoor benodigde ruimte. Er is
in een principekeuze gemaakt voor
de projectontwikkelaar met het
best haalbare plan, zodat dit plan nu
voortvarend kan worden aangepakt.

Recreatie en toerisme
Velsen blijft zich actief profileren op
het gebied van recreatie en toerisme.
De facelift van de toegangsweg
naar IJmuiden aan Zee start nog in
2009, de kustvisie en de kwaliteit
van het Noorderstrand worden

aangepakt en de gemeente stimuleert
de organisatie van evenementen.
Voor initiatieven ter versterking van
de recreatiemogelijkheden, zowel
voor bewoners als bezoekers, is
in de begroting structureel budget
vrijgemaakt.
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De jeugd:
Langer zelfstandig,
stimuleren, laten gezond en actief
leren, kwalificeren
Tot de belangrijkste beleidsdoelstellingen van het College behoren goede
onderwijs- en educatieve voorzieningen en effectieve uitvoering van de
leerplicht om elke jongere een goede startkwalificatie en ontplooiingskansen
te geven in de maatschappij.Voorkoming van achterstanden is belangrijk,
om later optimaal in de maatschappij te kunnen participeren. Ook is het
gemeentebestuur scherp in het toezicht op de kinderopvang.

Zo lang mogelijk zelfstandig blijven wonen en meedoen in de maatschappij.
Dankzij vrijwilligerswerk en mantelzorg, maar ook door betere informatie,
huishoudelijke hulp en vervoersvoorzieningen is dat gelukkig voor steeds
meer ouderen mogelijk. Maar het College houdt ook de belangen van
andere kwetsbare burgers in het vizier.

Als extra impuls voor het Lokaal
Gezondheidsbeleid vraagt Velsen
voor 2010 subsidie aan in het kader
van het programma ‘Gezonde
Slagkracht’. Met dit programma
ondersteunt ZonMw, een organisatie
voor gezondheidsonderzoek en
zorginnovatie, gemeenten bij een
gezondheidsaanpak van thema’s als
overgewicht, roken, drugs en alcohol.
Vrijwilligers en mantelzorgers
Het beleid op het gebied van
Maatschappelijke Zorg is niet alleen
gericht op mensen die zorg en

ondersteuning nodig hebben, maar
ook op hen die het verlenen.Voor
vrijwilligers en mantelzorgers die
zich inspannen voor de kwetsbare
medemens hoopt het College zoveel
mogelijk knelpunten weg te nemen.
Hiervoor is een meerjarig Beleidsplan
WMO (Wet Maatschappelijke
Ondersteuning) opgesteld.
Ook het elektronisch kinddossier,
om de ontwikkeling van kinderen
te volgen en eerder gezondheidsrisico’s te signaleren, is onderdeel
van het beleid.

Werken, leren, en
liefst niet afhankelijk
van een uitkering
De gemeente heeft als taak te zorgen
voor onderwijshuisvesting. Het Integraal
Huisvestings Plan is daarvoor de basis.
De gemeenteraad kan hierover nog dit
jaar een besluit nemen.Velsen biedt een
compleet pakket voorzieningen voor
jeugd en educatie: peuterspeelzalen,
voor- en vroegschoolse educatie,
jongerenwerk, basis- en voortgezet
onderwijs, het Centrum voor Jeugd
en Gezin en volwasseneneducatie.
Het College streeft er al enkele jaren
naar het vmbo-onderwijs in Velsen te
versterken en beter te huisvesten. Er
zit schot in de zaak en inmiddels wordt
de financiële haalbaarheid ingeschat.
De gemeente heeft hiervoor in het
Integraal Huisvestings Plan en in de
voorjaarsnota, budget gereserveerd.
Brede Scholen en
Combinatiefuncties
Het College ziet de Brede Scholen als
een belangrijk instrument voor zijn
doelstellingen. In het ‘Brede School’concept worden functies
gecombineerd - naast onderwijs
bijvoorbeeld ook welzijn, kinderopvang,
cultuur, sport enz. Een flinke impuls
voor activiteiten op het gebied van
sport en cultuur in het onderwijs is
ook het aanstellen van medewerkers
in ‘combinatiefuncties’. Het ministerie
van OC&W stelt geld beschikbaar

om mensen te benoemen in zulke
combinatiefuncties, bijv. bij een school
en een sportvereniging. In volgende
jaren moet de gemeente hieraan wel
meebetalen (co-financiering).Velsen
zet voor 6,8 FTE (‘voltijdfuncties’) aan
combinatiefuncties in. Sportverenigingen
en culturele instellingen kunnen
hiermee extra activiteiten bieden
tijdens en na schooltijd.
Maatschappelijke stages
In 2011 worden maatschappelijke stages
verplicht voor alle leerlingen in het
voortgezet onderwijs. De gemeente zet
zich in voor een aantal grote pilotprojecten, om de samenwerking tussen
scholen, vrijwilligersorganisaties en
stagebemiddelaars tot stand te brengen,
zodat iedereen hiervoor op tijd klaar.
Samen met andere gemeenten in
Midden-Kennemerland werkt Velsen
aan de ontwikkeling van een regionaal
Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG).
Doel is niet zozeer een regionale
huisvesting, maar het regionaal vormgeven van voorzieningen. Lichtere
functies (bijv. lichtpedagogische hulp)
kunnen lokaal worden ingevuld,
voor zwaardere dingen (complexe
problematiek of coördinatie van de
zorg) kan een regionale benadering
beter zijn.

Het jaar 2010 zal onmiskenbaar in het teken van de economische recessie
staan.Voor het gemeentebestuur reden er alles aan te doen om te
voorkomen dat mensen afhankelijk worden van een uitkering. Het College
wil mensen die in een uitkeringssituatie terechtkomen daar zo snel mogelijk
weer uithelpen, en stimuleren fit te blijven om weer aan het werk te kunnen
zodra de economie aantrekt.

Sinds de Wet Werk en Bijstand
(WWB) van 2004 is het aantal
uitkeringsgerechtigden met ruim 30%
gedaald. Deze daling hield aan tot in
2008, maar sinds medio 2009 is weer
sprake van een stijging. Het Centraal
Planbureau (CPB) denkt dat het aantal
uitkeringsgerechtigden binnen 2 jaar
weer kan stijgen tot het niveau voor
eind 2006. Het College wil dit uiteraard
zo veel mogelijk beperken.
Investeren in Jongeren
Bijzondere aandacht gaat uit naar
jongeren tot 27 jaar, omdat die per

1 oktober 2009 geen bijstandsuitkering
meer kunnen aanvragen. Dit komt door
de nieuwe Wet Investeren in Jongeren
(WIJ), die wil dat de gemeente deze
jongeren een werk-leeraanbod doet.
Alleen als dat onvoldoende inkomen
oplevert, is nog een uitkering mogelijk.
De gemeente Velsen werkt voor al
deze zaken nauw samen met het
UWV/WERKbedrijf en de andere
IJmondgemeenten op het ‘Werkplein
IJmond’, en zal deze samenwerking in
2010 verder uitbouwen.

1 oktober 2009
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Geïnspireerd werken aan

cultuureducatie, -participatie en -historie
De gemeenteraad heeft eind
vorig jaar onder de titel ‘Velsen
inspireert’ de kadernota Kunst- en
Cultuurbeleid 2009-2012 vastgesteld.
Daarin zijn drie speerpunten
gekozen: cultuureducatie, cultuurparticipatie en cultuurhistorie.
Het College heeft dit voorjaar een
uitvoeringsprogramma opgesteld,
dat doorloopt tot en met het
begrotingsjaar 2010.

Onder het eerste speerpunt, Cultuureducatie, zijn verschillende activiteiten
gepland, waaronder het ontwikkelen
van een probeerlessensysteem voor
de jeugd, om kennis te maken met
bijvoorbeeld muziek, dans en andere
podiumkunst. Hiervoor denkt het
College aan een Jeugdkunstpas.
Ook wil het relaties leggen tussen
professionele kunstenaars en scholen,

en de gemeentelijke kunstcollectie
beschikbaar stellen voor educatieve
doeleinden, waar mogelijk in
samenwerking met de bibliotheek.
Samenwerkingsprojecten, zoals de
Velsense Interscolaire, zijn een
belangrijk middel voor cultuureducatie.
Nieuwe ideeën
Het College stimuleert cultuurparticipatie onder alle bevolkingsgroepen.
De gemeente zet zich in voor
het verwerven van subsidie bij de
provincie (Fonds Cultuurparticipatie)
en voor samenwerking met het
bedrijfsleven als sponsors van culturele
evenementen. Daarnaast zoekt het
gemeentebestuur actief naar nieuwe
ideeën en mogelijkheden, zoals
projecten in het kader van ‘community
art’, een bonuscultuurkaart en een
cultuurkalender gelinkt aan de

website van de gemeente Velsen.
In cultuurhistorisch opzicht heeft Velsen
een aantal interessante troeven en
uitdagingen. Om de rijke geschiedenis
die nog aanwezig is in historisch Velsen
bloot te leggen wordt bijvoorbeeld
een audiotour ontwikkeld met
informatie over kunst, monumenten,
archeologie etc., en een fietsroute
langs de monumenten en kunst in de
openbare ruimte. Zo worden ook
activiteiten ontwikkeld binnen het
Historisch Informatie Punt (‘TOEN’)
bij de Bibliotheek, die overigens op
termijn mogelijk verder zal worden
verzelfstandigd.Velsen ondersteunt
verder het Zee- en Havenmuseum
en het Bunkermuseum en werkt hard
aan het behoud van de belangrijke
educatieve en museale functie van het
Pieter Vermeulen Museum, waarvoor
nieuwe huisvesting wordt gezocht.

Een prettige, mooie, veilige,

duurzame leefomgeving
Onze leefomgeving moet prettig, mooi en veilig zijn. Duurzaam en
verantwoord. En de mobiliteit moet liefst te allen tijde optimaal zijn.
Het is natuurlijk makkelijker gezegd dan gedaan, vaak lijken deze zaken
in een gespannen verhouding tot elkaar te staan, maar het beleid van de
gemeente Velsen is sterk gefocust. Blijvende bereikbaarheid, reductie van de
verkeersintensiteit en continu aandacht voor de verkeersveiligheid.

De aanleg van Hoogwaardig Openbaar
Vervoer door Velsen is één van
dé ontwikkelingen in de komende
jaren. Samen met de provincie is het
tracé Haarlem-IJmuiden vastgesteld.
De provincie heeft € 60 miljoen
toegezegd voor het Velsense traject,
van het Delftplein tot IJmuiden aan
Zee. Er is een onderzoek gestart
naar de doorstroming van verkeer
op de hoofdroute, zodat in de
toekomst ook doorgaand verkeer in
Driehuis en Santpoort-Noord zoveel
mogelijk kan worden ontmoedigd.
De verkeersintensiteit op de Lange
Nieuwstraat, die nauw samenhangt
met het centrumplan IJmuiden, heeft
hierbij eveneens de aandacht. Komend
jaar start de gemeente met uitwerking
van het parkeerbeleidsplan, gericht op
het terugdringen van de parkeerdruk
in bepaalde wijken en over mogelijke
parkeergarages.
Fietsbeleid
Bij alle aandacht voor mobiliteit
en verkeersveiligheid kan de fiets
natuurlijk niet buiten beschouwing
blijven. Het College wil het inwoners
zo aantrekkelijk mogelijk maken vaker
de fiets te nemen in plaats van de
auto. Dat vraagt om goede, veilige en

aantrekkelijke fietsroutes, en in het
bijzonder goede voorzieningen om
fietsen te ‘parkeren’ bij specifieke
locaties, veilige schoolroutes en goede
verkeerseducatie.
Bij het Groenbeheer zet het College
in op het onderscheiden van drie
kwaliteitszones. Op wijkniveau worden
daarvoor inmiddels beheersplannen
opgesteld, met Zee- en Duinwijk als
pilotproject. De bescherming van
wilde flora en fauna heeft speciale
aandacht, en in het kader van door het
Ministerie van LNV opgestelde criteria
zal de gemeente hiervoor in 2010 een
gedragscode opstellen en invoeren.
In 2010 staan verschillende herinrichtingsprojecten op het programma
in Velsen-Noord. Deze waren al
eerder gepland, maar uitgesteld om
Velsen-Noord ook tijdens de aanleg
van de Westelijke Randweg bereikbaar
te houden.
Over de openbare verlichting in heel
Velsen heeft het College een Beleidsvisie gepresenteerd, die op 2 juli door
de Gemeenteraad is vastgesteld en nu
in uitvoering wordt genomen. Naast
aspecten als (sociale) veiligheid, uitstra-

ling en het verminderen van lichthinder,
is in deze visie energiebesparing als een
belangrijke doelstelling opgenomen. Zo
zal onder meer een experiment worden gedaan met zeer energie-efficiënte
LED-verlichting.

Sport en
recreatie
Velsen blijft investeren in de
breedtesport: versterking van
sportverenigingen en ‘Buurt,
Onderwijs en Sport’-projecten.
Succesvolle activiteiten zoals de
JeugdSportPas en Club Extra gaan
verder en het digitale sportloket is
uitgebouwd, goed toegankelijk en
gebruiksvriendelijk. De gemeente
streeft er naar de sportdeelname
(nu 71% van de inwoners) ook op
langere termijn op peil te houden.

Sportdeelname is zo belangrijk, omdat
het nauw samenhangt met andere
beleidsterreinen als educatie (de
combinatiefuncties, waarin mensen
worden benoemd die bijvoorbeeld
zowel bij een school als een
sportinstelling werkzaam zijn en zo
kunnen bijdragen aan een betere
samenwerking), jeugdbeleid en de
Wet Maatschappelijke Ondersteuning.
Accommodatiebeleid
De sportaccommodaties zijn een
belangrijke pijler van de sportbeoefening in Velsen. Een aantal
voorzieningen voldoet niet meer
optimaal en daarom heeft het College
voor zijn accommodatiebeleid een visie
opgesteld voor de middellange en
lange termijn. Begrippen als ‘sportinclusief denken’ en het creëren van
‘bewegingslandschappen’ spelen mee
bij gebieds- en wijkontwikkeling en bij
de realisatie van, vaak multifunctionele,
sportvoorzieningen. Op de korte
termijn zijn sommige dingen helaas
niet haalbaar. Zo is er geen financiële
ruimte gevonden voor de aanleg van
een kunstgrasvoetbalveld op sportpark
Driehuis.
Recreatie: IJmuiden aan Zee
Het is teleurstellend dat de projectontwikkelaar voor IJmuiden aan Zee
zich dit jaar heeft teruggetrokken.
Gelukkig hebben zich inmiddels andere
partijen gemeld. Marina Seaport en
de gemeente willen samenwerken
om de ontwikkeling met een andere
partij alsnog van de grond te krijgen.
Hiervoor hoopt het College in 2010
een overeenkomst te kunnen sluiten,
zodat de verdere uitwerking van de
planning in gang kan worden gezet.
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Veel ‘planwerk’ maar
ook de bouw start
op diverse plaatsen
Een goede ruimtelijke kwaliteit van de omgeving, passend gebruik van
terreinen en gebouwen en een woningvoorraad die in kwaliteit en aantal
voorziet in de woonwensen van de bevolking. Dat is kort samengevat het
doel van het gemeentelijke beleid op het gebied van Ruimtelijke ordening
en wonen. Er is op dit gebied veel ‘planwerk’ voor de gemeente, want er
moeten niet alleen verschillende nieuwe bestemmingsplannen worden
vastgesteld, ook oude plannen vragen aandacht.

De nieuwe Wet Ruimtelijke Ordening
(WRO) van 1 juli 2008 plaatst
Velsen voor de uitdaging om het
gemeentelijk grondgebied van actuele
bestemmingsplannen te voorzien.
Voor ‘verouderde’ planvormen is de
overgangstermijn vijf jaar, dus deze
moeten vóór 1 juli 2012 in de nieuwe
vorm zijn vastgesteld. Zo moeten oude
bestemmingsplannen worden herzien
voor Corus (gebied 2), de Zuiderscheg
(gebied 12) en het NZKG-deel van het
Kustgebied (gebied 1). Nieuwe plannen
komen er voor o.a. het Stationsgebied
Beverwijk, Zeezicht, De Biezen en
het agrarisch gebied. Het College wil
bestemmingsplannen vanaf 2010 in
digitale vorm in procedure brengen en
laten vaststellen.
Frisse Wind in Velsen-Noord
Belangrijk punt op de agenda voor
2010 is de uitvoering van het programma Frisse Wind in Velsen-Noord.
Woningbouw en verbetering van de

voorzieningen in deze kern is jarenlang voorbereid, en de frisse wind is
langzaamaan aan het waaien. Ook in
Oud-IJmuiden, waar 146 woningen
moeten worden vervangen en 200
nieuwe bijgebouwd, is de realisatie gestart. In 2010 worden naar verwachting
de eerste woningen opgeleverd.
Het woonbeleid is de laatste 20 jaar
behoorlijk veranderd. Er zijn prestatieafspraken met woningcorporaties,
die verantwoordelijk zijn voor de
huurwoningvoorraad. Rechtvaardige
verdeling van deze woningen vindt
plaats via de Huisvestingsverordening.
Het College wil een nieuwe woonvisie
opstellen op grond van het in 2009
gestarte woningmarktonderzoek. Met
het maken van afspraken met woningcorporaties heeft het College natuurlijk
wél invloed. Zo kan de gemeente
corporaties vragen woningen beter
toegankelijk te maken voor mensen
met een beperking.

Duurzame ontwikkeling
van een gezonde, schone en
hygiënische leefomgeving
De gemeente volgt met haar
beleid op het gebied van milieu,
riolering en afvalstoffen vooral
de wet. Daarnaast is er het
milieubeleidsplan Velsen 2008-2012
voor bevordering van duurzame
ontwikkeling en de kwaliteit van de
leefomgeving.

Sinds jaar en dag is er in Velsen
geïnvesteerd in een goed functionerend
rioolstelsel, door middel van onderhoud
en vernieuwing. Het beleid richt zich
nu met name op het verminderen
van het aantal riooloverstorten,
waarbij overtollig rioolwater op
bepaalde plaatsen nu nog in het
oppervlaktewater terecht kan komen.
Dit is te voorkomen door optimaal
gebruik te maken van de bergingsruimte
in de bestaande riolering en door het
afkoppelen van hemelwater. De nieuwe
Wet Gemeentelijke Watertaken eist
ook dat de gemeente de verwerking en
inzameling van hemel- en grondwater
op zich neemt.

Milieu
Milieu draait natuurlijk ook om andere
dingen die in Velsen onverminderd
hoog op de agenda staan. Zo staan
onderwerpen als luchtkwaliteit,
geluidshinder, duurzaam bouwen en
inkopen, het besparen van energie
in gemeentelijke gebouwen en het
verder optimaliseren van de gescheiden
inzameling van plastic verpakkingsafval
allemaal op de actielijst voor 2010.

Veiligheid: regionale
aanpak en steeds meer
gemeentelijke taken
Integrale veiligheid voor de inwoners
van Velsen. Het gemeentebestuur
heeft er dit jaar een meerjarenbeleidsplan voor geformuleerd en
maakt daar in 2010 ook echt werk
van. Dat is een stevige opgave,
want de gemeente krijgt er door
nieuwe wetgeving op het gebied van
veiligheid en openbare orde steeds
meer taken bij.

Samenwerking met andere
gemeenten via het Regionaal
College Politie Kennemerland en het
intergemeentelijke Veiligheidsoverleg
is belangrijk, omdat (on)veiligheid
nu eenmaal niet ophoudt bij de
gemeentegrens. Ook bij crisis- en
rampenbestrijding is samenwerking
een must. Zo zijn bij de Veiligheidsregio
Kennemerland (VRK) afspraken
vastgelegd tussen gemeenten, politie,

brandweer en GHOR (Geneeskundige
Hulpverlening bij Ongevallen en
Rampen).
Wet BIBOB
Een voorbeeld van een nieuwe taak die
de gemeente vervult is de uitvoering
van de wet BIBOB, die is bedoeld om
te voorkomen dat bouwvergunningen
worden verleend die kunnen leiden
tot criminele activiteiten, of waarmee
bijvoorbeeld de opbrengst van strafbare
feiten te gelde wordt gemaakt. De
beleidslijn die het College hiervoor
heeft vastgesteld treedt op 1 januari
2010 in werking.
Ook het voorkomen van (escalatie
van) huiselijk geweld, in het kader van
de nieuwe Wet tijdelijk huisverbod
voor plegers van huiselijk geweld, is
zo’n voorbeeld.

Tevreden klanten
en meer samenspraak
De dienstverlening aan de ‘burger’
is voor de gemeente een zaak van
klanttevredenheid. Zo moeten
aanvragen van inwoners voor persoonsdocumenten en andere producten van
bevolkingszaken efficiënt en soepel
verlopen, maar ook de betrokkenheid
van bewoners, maatschappelijke
organisaties en bedrijven –waar
mogelijk op wijkniveau– is voor het
gemeentebestuur een belangrijke
indicator. Het College wil daarom
beleid en projecten zoveel mogelijk in
samenspraak met deze partijen tot een
succes maken. Door verbetering van de
kwaliteit van gemeentelijke producten

en diensten heeft het College zich
tot doel gesteld in 2010 door haar
klanten gewaardeerd te worden als ‘een
goede dienstverlener’. Daarnaar wordt
volgend jaar een onderzoek uitgevoerd.
Concrete activiteiten om de
dienstverlening te verbeteren zijn
de invoering van meer eenduidige
en gestroomlijnde processen bij het
Klant Contact Centrum (KCC) van
de nieuwe afdeling Publiekszaken,
het in digitale vorm aanbieden van
standaardprocessen maar ook het goed
invullen van de menselijke kant van het
KCC aan balie en telefoon.
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TEKST EN REDACTIE: STAFAFDELING COMMUNICATIE, THE KEY AGENCY
FOTOGRAFIE: STAFAFDELING COMMUNICATIE
VORMGEVING EN PRODUCTIE: THE KEY AGENCY
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2Generations
in SnowPlanet
loopt storm

Blik op de raad
Op weg naar 3 maart 2010
GroenLinks staat een leefbaar
en groen Velsen voor ogen. In
contacten als raadslid met bewoners en maatschappelijke instellingen valt me op dat “leefbaarheid” en “groen” steeds terugkerende onderwerpen zijn.
De betrokkenheid van bewoners
met hun omgeving en het voorzieningenniveau in eigen wijk
staat vooraan.
Veel Velsenaren zijn met veel
plezier betrokken bij hun omgeving, als vrijwilliger bij sport,
buurthuis, kerk of wijkplatform.
Nu zeg ik wel met veel ‘plezier’,
maar onder de huidige omstandigheden is dat ‘plezier’ voor leden van de wijkplatforms ver te
zoeken. Uren vergaderen over
het bestaansrecht van het wijkplatform, moeizame contacten
met de gemeente en beperkte
middelen om veranderingen in
gang te zetten ontbreken. Leuk
is anders!
GroenLinks meent dat vrijwilligers, dus ook de wijkplatforms, gekoesterd moeten worden. Er dient een duidelijke visie te zijn op de rol van wijkplatforms als spil in de wijken. Wijkgericht werken en burgerparticipatie vormen daarbij belangrijke uitgangspunten. Dialoog tussen gemeenten en wijkplatform
is noodzakelijk.
De Velsense wijken hebben
een aardig voorzieningenniveau
voor jong en oud. Buurthuizen, wijksteunpunten en sportzalen zijn redelijk over de gemeente verdeeld. Er worden nog
ad hoc voorzieningen gecreëerd, die volgens GroenLinks te
snel multifunctionele accomodaties (mfa’s) worden genoemd.
Een triest voorbeeld hiervan is
Groot Helmduin. Jarenlang waren meerdere partijen bezig met
het uitwerken van Groot Helmduin als mfa en brede school.

Nu dreigen de plannen te eindigen met een slap aftreksel van
het oorspronkelijke plan: een
schoolverzamelgebouw met enkele voorzieningen. Echte visies
op samenwerking in belang van
de kinderen en op beheer en
exploitatie ontbraken. Ondanks
adviezen van GroenLinks om te
leren van fouten die elders in
het land met mfa’s zijn gemaakt,
werd daarop niet ingegaan.
Op ons initiatief buigt de gemeenteraad zich, vlak voor Werelddierendag, over het dierenwelzijnsbeleid. De gemeente heeft al wettelijke verplichtingen ten aanzien van opvang en
bescherming van dieren. Daarnaast is er aandacht nodig voor
opvang van zwerfkatten, meeuwenoverlast en voorwaarden te
stellen aan de visserij en hengelsport.
GroenLinks heeft niet alleen
aandacht voor mensen en dieren, maar natuurlijk ook voor
groen en milieu. Velsen, met
zware industrie en druk weg, water- en luchtverkeer, ligt
in een kwetsbaar gebied. Als
Groenlinker zie ik het belang
van evenwicht tussen economie
en milieu. De recessie plaatst de
economie hoog op de agenda.
Dat maakt de uitdaging om voor
het milieu te zorgen groter. De
politiek moet daar alert op zijn.
Duurzaamheid en verantwoord
energiegebruik verdienen veel
aandacht.
De belangstelling voor de fiets
en windenergie moet toenemen.
Educatie is van belang. Daarom stimuleert GroenLinks de
Nacht van de Nacht (24 oktober) om duidelijk te maken dat
we te veel licht en energie consumeren.
Marc Hillebrink, GroenLinks Velsen

De Jonge Stem treedt
op voor 25 jaar STG
Regio - In het kader van het 25
jarig jubileum wilde Stichting
Thuiszorg Gehandicapten afgelopen zondag zijn leden een leuke middag aanbieden in De Baan
in Haarlem. Jeugdmusicalvereniging De Jonge Stem werd benaderd en verleende graag haar
medewerking.
Stichting Thuiszorg Gehandicapten maakt het al 25 jaar mogelijk
dat kinderen met een verstandelijke of lichamelijke handicap gewoon thuis bij hun ouders kunnen blijven wonen.
Met vrijwilligers regelen zij speelhulp, oppas en pedagogische ondersteuning bij de mensen thuis.
Ook voor de andere gezinsleden
biedt de stichting een begeleidingsprogramma aan.
De Jonge Stem had speciaal
voor het jubileum een samenstelling gemaakt passend bij de

doelgroep en de jonge leeftijd
van de kinderen. Voor de pauze werd er repertoire gezongen
uit oude musicals en de nieuwe
musical, en na de pauze waren
het bekende liedjes die gezongen werden.
Het repertoire varieerde van Kabouter Plop tot Frans Bauer en
van Tina Turner tot liedjes uit
The Lion King. Vooral na de pauze konden de kinderen niet meer
stil zitten en ook menig ouder
bleef niet langer op zijn stoel zitten. Kortom: een geslaagde middag voor alle betrokkenen!
Jeugdmusicalverening De Jonge Stem treedt vaker buiten de
deur op en speelt in november
de musical ‘Moulin Rouge’. Op
vrijdag 13 en zaterdag 14 november staan zij met hun nieuwe productie in Stadsschouwburg Velsen.

Funmarkt IJmuiden is
groots winkelfestijn
IJmuiden - De funmarkt, zondag
in IJmuiden, had zich geen beter
weer kunnen wensen. Een stralend zonnetje, maar toch niet te
warm om het winkelend publiek
te kunnen vergasten op de nieuwe wintermode. Want die hing
aantrekkelijk warm in de talloze
kramen en winkels. Behalve wintermode, was er een enorm aanbod van leuke koopjes op elk gebied.
Druk was het in en bij de Lange
Nieuwstraat zeker. Je kon over de
hoofden lopen. Dat was bij sommige uitstallingen ook wel handig geweest, want hier en daar
moest men echt zijn geduld bewaren om te kunnen passeren.

Maar de stemming zat er goed
in bij het winkelend publiek. Zeker toen ook nog de band M.O.B.
voorbij kwam. Met hun aanstekelijke ritmes en tromgeroffel
droegen zij bij aan een zomers
sfeertje in IJmuiden.
Op Plein 1945 konden kinderen zich uitleven op verschillende springkussens en met diverse kramen. De funmarkt werd afgesloten met een optreden van
zangeres Noa. Wie het meeste
‘fun’ had, het winkelend publiek,
de muzikanten, de kinderen, of
de opgetogen winkeliers, zal de
vraag blijven, maar dat IJmuiden
in staat is tot een ‘funmarkt’ is
geen vraag. (Karin Dekkers)

Velsen-Zuid – Tickets voor het
populaire evenement 2Generations zijn, met nog anderhalve
maand te gaan, al erg gewild. Op
7 november in SnowPlanet zullen dan ook niet de minste namen op het podium verschijnen.
Onder andere George Baker en
Gregor Salto (foto) zullen acte de présence geven. Er is onder andere een optreden van de
band Streetbeats, met de lekkerste dansbare hits van vroeger tot
nu. Boven is het dj-duo Tim en
Faab weer van de partij met hun
enorme platenkoffer vol danceclassics. In de Rudy’s staat de
vaste feestformatie van de HorecaSpoilers, daarnaast zullen ook
DJ’s Bert, Jan Klinkenberg en
Gert-Jan Huijbens nog hun kunsten vertonen. De organisatie
van 2Generations verwacht dat
ook deze editie weer gaat uitverkopen, zeker getuige de grote belangstelling die nu al wordt
getoond. Tickets zijn te bestellen
via www.2generations.nl. en via
de vaste voorverkoopadressen
die ook op de eerder genoemde
website te vinden zijn. Bestel de
ticket op tijd om teleurstellingen
te voorkomen

Nu ook lekker eten
in café De Griffioen
IJmuiden - Het is een tijd stil
geweest rond café De Griffioen,
want Dieneke was door ziekte uit de roulatie. Maar ze is nu
weer helemaal terug en ze zit vol
met leuke plannen. Zo zal er binnenkort weer een Amsterdamse avond zijn. En waar Dieneke
ook veel werk van maakt, is het
eetcafé.
Er is een gedeelte van De Griffioen speciaal ingericht als eetcafé. Dit is eenvoudig maar netjes
en met zorg gedaan, gasten kunnen hier rustig zitten en genieten van de smaakvolle gerechten. Ook gezinnen met kinderen zullen zich daar thuis voelen.
Daarom is er in de maand oktober een leuke aanbieding voor
de jongste gasten: kinderen tot
12 jaar eten voor niets met hun
ouders mee, zij krijgen een gratis
kindermenu aangeboden.
Vaste gasten wisten het al: in
het eetcafé van De Griffioen kun
je tot in de kleine uurtjes lekker eten voor een redelijke prijs.
Het smaakte ze zo lekker, dat zij
er speciaal voor terugkwamen.
Vooral de saté van de haas is
vermaard. De kaart biedt keuze
uit verschillende warme en koude voorgerechten en als hoofdmenu zijn er diverse vlees- en
visspecialiteiten. Tevens is er een
steeds wisselende weekspeciali-

teit, die vaak uit een verrassende en bijzondere keuze bestaat.
Het menu is te vinden op www.
cafedegriffioen.nl. Hier staan natuurlijk ook de activiteiten vermeld, die er georganiseerd worden. Ook zijn daar foto’s te zien
van de mooie zaal naast het café, die te huur is voor bruiloften
en partijen.
Eetcafé De Griffioen voor een
lekkere en betaalbare maaltijd
met in oktober voor gasten tot
12 jaar een gratis kindermenu.
Ga het gewoon eens proberen
en geniet, u zult er geen spijt van
krijgen. De Griffioen is te vinden
aan de Frans Naereboutstraat
9, telefoon 0255-795069 of 0622603711. Hou deze krant van
volgende week in de gaten, want
daar staat een leuke aanbieding
in van eetcafé De Griffioen.

Bridgekoffer
Velsen - Het zal de meeste
bridgeliefhebbers wellicht bekend zijn, bij Bridgevereniging
Velsen kan men tegen een kleine vergoeding een koffer met
24 spellen huren om in huiselijke kring de bridgekwaliteit op
peil te houden of te verbeteren.
Er zijn bridgers die de spanning
van een competitie in clubverband te (in)spannend vinden.
Dan is het spelen van een ‘koffertje’ met familie, vrienden en of
kennissen dé oplossing. In maart
organiseert BV Velsen een finaledrive. Er wordt gespeeld naar
sterkte in drie lijnen. Wellicht
wordt u hiervoor ook uitgenodigd. De uitleenadressen voor
zo’n koffer zijn de heer H. Keyzers, Van den Vondellaan 8, Driehuis, 0255 540451; Kapsalon
Neve, Cederstraat 53, IJmuiden,
0255-510819; mevrouw N. Klein,
Hoofdstraat 145, SantpoortNoord, 023-5376390. Reserveren
wordt aanbevolen, want zeker in
de weekenden is de belangstelling groot.
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Stormvogels wint Global NSSW Award

Stadsschouwburg en Philharmonie

Landgoed Duin &
Kruidberg werkt samen
Santpoort-Noord – Vorige
week donderdag hebben twee
unieke organisaties hun krachten, kwaliteiten en kennis samengevoegd. Op Landgoed Duin
& Kruidberg hebben general manager Bernard Lensink en chefkok Alain Alders van het vijfsterren hotel in Santpoort-Noord
en Marc Schultheis, director of
sales, events & hospitality van
Stadsschouwburg en Philharmonie Haarlem, hun handtekening
gezet onder een voorstel tot toekomstige samenwerking. Met elkaar proostten zij op een succesvolle toekomst, waarbij het eerste geslaagde evenement al is
geweest.
Zondag 6 september hebben zij
het eerste openluchtconcert in
de tuin van Landgoed Duin &
Kruidberg georganiseerd, waarbij de muzikale invulling geregeld werd door Philharmonie
Haarlem en de culinaire invulling, in de vorm van een high tea,

door het landgoed. De opkomst
was groot, waardoor er voor dit
jaar nog twee concerten gepland
staan.
Maar er staat uiteraard meer op
het programma. Zo is het mogelijk om in de Stadsschouwburg Haarlem of in Philharmonie Haarlem een diner te organiseren, waarbij de twee organisaties een perfecte verdeling in
muzikale en culinaire invulling
hebben gevonden.
Daarnaast start vanaf volgend
seizoen het concept ‘UITgeserveerd’. Het diner wordt geserveerd bij het landgoed, waarna
de gasten met busjes naar de
Stadsschouwburg of Philharmonie gebracht worden. Hier kunnen zij genieten van een concert.
Na afloop worden zij weer naar
Duin & Kruidberg gebracht waar
een gezellige borrel deze avond
succesvol afsluit. Ambitieuze
ideeën voor twee unieke locaties
met regionale verbondenheid.

Met korting naar de
film bij Witte Theater
IJmuiden - Vrijdag 2 en woensdag 7 oktober draait het Witte
Theater aan de Kanaalstraat 257
om 20.30 uur de film ‘Still Walking’.
‘Still Walking’ speelt zich af op
één locatie, op één dag en binnen één familie. Jaarlijks trekt de
familie Yokohama zich terug in
een huis aan de kust om de dood
van de oudste en meest geliefde
zoon te herdenken. Voor de andere zoon zijn deze bijeenkomsten een bezoeking. Hij zal zijn
geïdealiseerde broer nooit kunnen overtreffen, zijn ouders be-

schouwen zijn beroep als kunstrestaurateur niets en accepteren zijn nieuwe vrouw niet, die
een kind heeft uit een eerder huwelijk. De oudste zoon verdronk
toen hij een kind redde, en ook
dat kind komt jaarlijks verplicht
even op bezoek. Maar in het ouderlijk huis blijkt al snel dat de
gezinsleden niet meer dezelfde
zijn als vroeger. Hoewel liefde de
relaties in stand houdt, broeden
geheimen en rancune onder de
oppervlakte. Een ode aan familiebanden, die zowel liefdevol als
problematisch kunnen zijn.

e2,- korting

tegen inlevering van deze bon voor ‘Still waling’ op 2 en 7
oktober 2009 om 20.30 uur. Bon is geldig voor 2 personen

IJmuiden
Autobedrijf
Stormvogels, Nissan-dealer
in IJmuiden, heeft de 2009
Global Nissan Sales & Service Way Award ontvangen. Het in 1972 opgerichte bedrijf heeft zich hiermee
weer bewezen en geplaatst
bij de top van dealerbedrijven als het gaat om klantgerichtheid en service. Van de
ruim 10.000 Nissan dealerbedrijven die er over de hele
wereld zijn, hebben 41 dealers, waaronder Autobedrijf
Stormvogels, deze prestigieuze prijs in 2009 gekregen,
waarmee zij tot de top van de
wereld behoren.
Het team krijgt de onderscheiding omdat het de beste prestaties heeft geleverd op het gebied van verkoop, service en
klantvriendelijkheid. Directeur
Egbert Wilmink van Autobedrijf
Stormvogels: ,,Geweldig natuurlijk om zo’n onderscheiding te
krijgen. Het laat zien dat klanten onze werkwijze waarderen.
Sinds het begin staan openheid
en eerlijkheid bij ons voorop, we
willen klantvriendelijk omgaan
met onze rijders. Dat vraagt om
inzet van het hele team.’’
Bij Autobedrijf Stormvogels
werken negentien mensen.
Continuïteit is heel belangrijk,
stelt Wilmink: ,,Mensen vinden het prettig als ze bij elk bezoek dezelfde medewerkers in
het bedrijf zien. Ik zal een voor-

beeld geven: we merken dat
de Qashqai veel mensen trekt
die vroeger ook al eens Nissan hebben gereden. Als ze bij
binnenkomst bekende gezichten zien, is er meteen een gevoel van vertrouwen. Dat geeft
een enorme voorsprong. Daarnaast zijn we als bedrijf actief
bezig binnen de gemeenschap,
samenwerken met collega ondernemers en overleg met de
gemeente. Dit soort activiteiten zijn ook heel belangrijk.’ In
2005 werd het bedrijf eveneens
bekroond met deze prestigieuze Award.
Samen met de 2009 Global NSSW Award ontving het
team op dinsdag 22 september
uit handen van Tom De Bondt

Brand Director van Nissan Nederland B.V. een videoboodschap van Nissan-topman Carlos Ghosn. Hij zegt daarin: ‘Gefeliciteerd met de bijzonder goede prestaties. Het topniveau bereiken is moeilijk; het kost minstens zo veel inspanning om het
hoge niveau vast te houden. Dat
vraagt inzet en toewijding. Het
team van Autobedrijf Stormvogels heeft bewezen over beide
in ruime mate te beschikken.’
Het bereiken van deze hoge onderscheiding en het consistent
vasthouden van dit hoge niveau
binnen de organisatie is in deze
tijd zeker niet gemakkelijk. Egbert en zijn team hebben hier
een buitengewoon goede prestatie neergezet.

Verrassende modeshow bij Skandika
Driehuis - Onder grote belangstelling vonden vorige
week de modeshows plaats
bij Skandika Finnish Design.
Twee dagen volledig volgeboekt met in totaal vier
shows en circa 150 bezoekers. Collecties in prachtige
kleuren, van mooi natuurlijk
materiaal en alles van hoogstaande kwaliteit en exclusiviteit, die zo kenmerkend is
voor deze modezaak.
Van het merk Skandika waren
er mooie jassen in frisse kleuren
en leuke motieven, vaak in een
A-lijn met een mooie belijning
die heel vrouwelijk en elegant
staan. Annikki Karvinen brengt
mooie wollen jassen in de collectie met een prachtige afwerking. Kontrast komt met jassen die heel speels zijn met een
aparte belijning, zoals de onderkant die in punten uitloopt. Van
het merk Geesje Sturre zijn er
vlotte korte jassen met prachtige applicaties in contrasterende
kleuren. De poncho en de cape
zijn weer helemaal terug in het
modebeeld. Mooi zijn de sjaals
van Ariane, die vanwege hun
bijzondere vorm echte blikvangers zijn. FinnFashion komt met
broeken van een nieuw materiaal: fluweel. De combinatie ko-

balt met zwart doet het goed
het komende seizoen, maar
ook zwart met felle tinten, zoals
fuchsia. Ook nieuw in de collectie zijn de broeken van het merk
Toni, met een perfect draagcomfort. Veel bewondering was
er voor de bijzondere tunieken
van Noortje, die handbeschilderde zijde combineert met rubber. De combinaties kunnen gecompleteerd worden met mooie
laarzen of schoenen van Jan
Jansen of Think en met bijzondere sieraden van onder andere Manouk.

Veel bezoekers deden tijdens
deze modeshow inspiratie op
voor het komende seizoen. Wie
dat ook wil, stapt eens geheel
vrijblijvend binnen bij Skandika
om de collectie te bekijken, zie
ook www.finnska.nl. Skandika
biedt haar klanten heel veel service: uitstekende adviezen, zeer
verzorgde modeshows, aantrekkelijke acties en gratis vermaken van gekochte kledingstukken. Skandika is te vinden aan
de Driehuizerkerkweg 77 en telefonisch bereikbaar via 0255515466.
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Competitie
gestart voor
Smashing
Velsen

Diplomarijden jeugd
bij Hippisch Centrum
Velsen-Zuid - Zondag werd op
manege Hippisch Centrum Velsen de F-proeven georganiseerd
oftewel het diplomarijden.
De eerste rubriek F1 en F2 werd
gewonnen door Grace de Munk
met de manegepony Icara. Tweede werden Denise Bot met Leo,
Fabienne Klarenbeek met Amigo
en Bonne Kroese met Diva. Een
fraaie derde plaats ging naar
Chermaine Post met Rodeo.
Daarna waren de combinaties
van de F3 en F4 aan de beurt. Lilly van Breukelen met Red Rab-

bit won de eerste prijs. Sidney
Kruup met Pommetje mocht de
tweede prijs mee naar huis nemen en Kirsten Broek met Diva
werd derde.
Zondag 4 oktober is er wederom
weer veel te doen op de manege
gelegen aan de Driehuizerkerkweg 13 in Velsen-Zuid, zoals het
examen Ruiterbewijs, een cursus ponyverzorging en kleuterrijden. Zondag 25 oktober a.s. worden de F5 tot en met F20 proeven verreden. Zie ook www.hippischcentrumvelsen.nl.

Onwaarschijnlijk mat
van Thomas Lichtendaal
IJmuiden - Soms schieten ook
schakers uit hun slof. Donderdagavond was het Thomas Lichtendaal (foto) die Boy Wu verbouwereerd achterliet op het
bord. Na een zeer onverwachte
loperzet zag Boy tot zijn ontzetting dat hij mat stond.
Ook Job Elsendoorn liet een
knap mat op het bord zien. Na
eerst zijn dame te hebben verloren, ging Job er eens extra voor
zitten en met twee paarden en
een pion werd Levi Denneboom
mat gezet.
Koen van de Velde ging knap
mee tegen de dit seizoen oppermachtige Guido de Waal. Totdat
een pionvork een ruw een einde maakte aan zijn stelling. Koen
ging forceren en kwam drie lichte stukken achter. Weliswaar
kreeg hij promotiekansen, maar
die werden door Guido onschadelijk gemaakt.
Thomas Otte won al snel een
paard van Armando Noordzij die
niet echt zijn dag had. Nadat de
ergste paardvork op het bord
was verschenen, kon Armando
de stukken in de doos doen en
was het pleit in het voordeel van
Thomas beslecht.
Cory van Bellen moest al zijn
schaakervaring in de strijd werpen om van Giveny Otte te winnen. Terwijl Quinten Otte het niet
kon bolwerken tegen Ben Eppink. Met dame en toren sloeg
Ben de koningsstelling open om

daarna mat te zetten. In de debutantenstrijd won Jim Hesseling van Brian Haasnoot en Michiel van der Valk van Jasper
Steeman. De kortste partij werd
gespeeld tussen Lars Boesmans
en Menno Jaspers, Lars liep al
snel mat. En de langste partij
ging tussen Barry Broek en Mark
Scholten. Barry kreeg het initiatief en leek makkelijk te winnen.
Maar Mark vocht zich terug. Na
een lange strijd was het toch
Barry die de zege pakte. Zie ook
www.schaakclubkijkuit.nl.

IJmuiden - Afgelopen week zijn
bijna alle teams van volleybalvereniging Smashing Velsen gestart
in de competitie. Maandag waren er al twee wedstrijden waarin de heren 1 het moest opnemen tegen Martinus en heren
3 een waardige tegenstander
had in Heemstede. Op woensdag mochten de meiden B2 zich
bewijzen in Ouderkerk aan de
Amstel maar ook zij gingen, ondanks veel lol en inzet, ten onder met 3-0. In de derde klasse van de dames had het derde team meer geluk en tactisch
vermogen en won met 3-2 van
KDO. Op donderdag speelde
ook het nieuwe dames 5 team
in Uithoorn hun eerste wedstrijd.
Dit team, wat voortkomt uit een
groep recreanten, bond de strijd
aan en zelfs met wat goed rally
werk waren ze geen partij voor
SAS. Desondanks zijn de dames
wel enthousiast gemaakt voor de
rest van het seizoen om met nog
meer inzet en lol de volgende
wedstrijden te willen winnen. Op
vrijdagavond de thuisavond in de
Zeewijkhal was de eerste ronde
voor de jeugd met als uitschieter
de meiden B1 die met veel tactisch spel en inzet de tegenstander VCH overdonderde en met
3-0 won. Jongens A1 en meiden A1 speelden en knalden er
lustig op los met hun smashes,
jongens A1 verloor nipt met 2-1
en de meiden wonnen met 2-1.
Tenslotte won het dames 4 team
met een overtuigende 3-1 en
de heren 2 lieten een overwinning liggen en verloren met 3-2
van Haarlem. Dames 1 speelden
hun eerste wedstrijd in Zaandam, welke ondanks een 3-1 nederlaag toch een leuke wedstrijd
te noemen is, in verband met het
leuke, fanatieke en gevarieerde
spel van de dames. Natuurlijk is
er altijd plaats voor nieuwe enthousiaste kinderen en senioren
die dit leuke teamspel als sport
willen beoefenen. Zie ook www.
smashingvelsen.nl.

Kaartverkoop
Telstar-Haarlem

IJmuiden - Zondag 4 oktober
staat de competitiewedstrijd Telstar-Haarlem op het programma.
De wedstrijd begint om 14.30
uur. Kaarten zijn uitsluitend verkrijgbaar in de voorverkoop. Op
werkdagen is de administratie van Telstar geopend van 9.00
tot 17.00 uur. Om de supporters
goed van dienst te zijn is de administratie ook geopend op donderdag 1 oktober van 18.00 tot
20.00 uur en zaterdag 3 oktober van 10.00 tot 13.00 uur. Zorg
wel voor een geldig legitimatiebewijs. Per legitimatiebewijs mag
SC Telstar maar een toegangskaart uitgeven.

Wedstrijdprogramma

amateurvoetbal

zaterdag 3 oktober
odin’59 (hoofdklasse b)-Spakenburg
- 14.30
Kennemerland (2a)-voorland
- 14.30
IJmuiden (3a)-Geuzen/m’meer
- 14.30
Kadoelen-Jong Hercules (3a)
- 14.30
alliance’22-eDo (4a)
- 14.30
SIZo-velsen (4a)
- 14.30
uNo-vvH/velserbroek (5b)
- 14.30
bloemendaal-Schoten (5b)
- 14.30
zondag 4 oktober

elinkwijk-aDo’20 (hoofdklasse a)
De Kennemers (1a)-JoS/W’graafsm.
DWS-Stormvogels (2a)
Hellas Sport-eDo (2a)
Dem (2a)-SvW’27
vvW-velsen (2a)
vSv-Saenden (3b)
HSv-onze Gezellen (3b)
DSS (3b)-oFC
FC velsenoord (4D)-olympia H.
Schoten-SvIJ (4D)
Waterloo (5D)-tHb
terrasvogels (5D)-DIo
Sloterdijk-beverwijk (5e)
Wijk aan Zee (5e)-rCZ

- 14.00
- 14.00
- 14.00
- 14.00
- 14.00
- 14.00
- 14.00
- 14.00
- 14.00
- 14.00
- 14.00
- 14.00
- 14.00
- 14.30
- 14.00

VV IJmuiden draait
op volle toeren
Velsen-Zuid - Het eerste elftal
van VV IJmuiden heeft afgelopen
zaterdag zijn vierde wedstrijd op
rij in winst omgezet. Met twaalf
punten uit vier wedstrijden is de
seizoenstart boven verwachting
en staat IJmuiden 1 fier aan kop
van de 3e klasse.
Afgelopen zaterdag werd Wieringmeer met 1-0 aan de zegekar gebonden. Het doelpunt
kwam tot stand uit een penalty
vlak voor het eind van de wedstrijd en werd benut door Patrick
Castricum.
Uitblinker deze wedstrijd was
overduidelijk Mark van Urk. Aanstaande zaterdag moet het eerste thuis om 14.30 uur tegen
GeuzenMiddenmeer 1. Ook het
tweede elftal doet het fantastisch en heeft net als het eerste elftal tot nu toe alles gewonnen. De jonge honden van Joop
den Dood zijn in grootse vorm en
kunnen op dit moment elke tegenstander aan.
Bij de jeugd worden er wissellende resultaten geboekt bij de
start van dit nieuwe seizoen.
De A en B-junioren moeten elke week hard knokken om hun
punten bij elkaar te sprokkelen.

De C1 heeft afgelopen zaterdag
hun tweede overwinning geboekt. Met 8-1 werd Young Boys
aan de kant geschoven. De D1
heeft afgelopen zaterdag, na een
0-2 achterstand, een knappe 4-2
overwinning geboekt op SVIJ D1.
Waarbij het vierde doelpunt van
IJmuiden een echte beauty was.
Bij de pupillen hebben de E2 en
de E3 een knappe overwinning
geboekt en doen lekker mee
in hun competitie. Leuk nieuws
was om te horen dat Quint van
Essen, onze keeper van de E1, tot
de laatste 18 keepers van district
1 is doorgedrongen in zijn leeftijdsklasse. Bij de F1 moet de
spelers nog even aan elkaar
wennen maar ook daar gaat het
helemaal goed komen. Ook leuk
om te zien, zijn de hoeveelheid
mini’s, die zich tot nu toe aangemeld hebben en elke woensdag
volop in training zijn en popelen
om de starten met hun competitie. Wie ook zin heeft om op zaterdag te gaan voetballen, is van
harte welkom bij de VV IJmuiden.
Meer informatie: Wybe Jaspers,
telefoon 06-38295573 of wjaspers@multiweb.nl.
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Stijgende behoefte
aan Zonnebloemwerk

Kindermiddag
IJmuiden - Woensdagmiddag 7
oktober vanaf 13.45 uur zijn kinderen van 8 tot en met 10 jaar
weer welkom bij de Baptistengemeente aan de Eemstraat voor
een kindermiddag. Deze middag
staat in het teken van ‘hoe kunnen we blind zijn en toch zien of
zijn we blind terwijl we toch kunnen kijken’.

Hout en
scrapbooks

IJmuiden - Bij het Hobbyhuis,
Kromhoutstraat 50a, IJmuiden is
er op maandag- en donderdagmiddag gelegenheid voor het
werken met hout, zoals figuurzagen en dergelijke onder deskundige begeleiding. De kosten hiervoor bedragen 10 euro
per maand. Op dinsdagmiddag
kan men ‘scrapbooken’, de kosten hiervan bedragenook 10 euro per maand. De activiteiten zijn
van 13.00 tot 15.30 uur. Ook kan
men natuurlijk altijd langskomen, belangstellenden zijn van
harte welkom. Inlichtingen worden verstrekt door mevrouw Nupoort, 06-12650716.

Klootschietjournaal

Velsen-Zuid - De klootschieters van Sportvereniging Full
Speed hadden het afgelopen zaterdag weer ontzettend naar hun
zin. Door de opkomst van 17 leden konden er vier teams worden samengesteld en werd volgens het wedstrijdschema over
de Beeldenroute geschoten. Het
tweede team met Ingrid, Ina, Jan
St. en Bertie en het vierde team
met Willem, Cees, Bertus, Dries
en Agnes hielden elkaar aardig in evenwicht met het aantal
schoten, want team 2 eindigde
met 90 schoten en 25 meter op
de tweede plaats, direct gevolgd
door team 4 met 91 schoten en
27 meter en dus op de derde
plaats eindigend.
Team 1 met Astrid, Greta, Joke
en Jannie had het erg moeilijk. Ten eerste, omdat het geheel uit vrouwen bestond. Daar
wordt niets negatiefs mee bedoeld, maar het is nu eenmaal zo
dat de gemiddelde vrouw over
iets minder spierkracht beschikt
dan een man en klootschieten
is toch ook wel een beetje een
krachtsport. Ten tweede zaten
in het team twee dames, waarvan er één slechts enkele keren had meegedaan en de ander
voor de eerste keer mee speelde. Gelukkig verkeerde Joke in
blakende vorm zodat het team
dat met 104 schoten en 10 meter
op de laatste plaats kwam, niet
al te ver achterbleef. Team 3 met
Lina, Jan Sch., Sonja en Nico,
dat gewoon op routine de eerste plaats kon pakken met score
van 85 schoten en 29 meter. Wie
ook een zin heeft om vrijblijvend
mee te doen kan contact opnemen met telefoonnummer 0225518648.

Stijn Tuijtel niet
verder dan remise

IJmuiden - Eén van de kandidaten voor de clubtitel bij de damclub is de jeugdtrainer Stijn Tuijtel. Zijn niet geringe capaciteiten tracht hij over te brengen op
de jeugdspelers. En dat niet zonder succes. De jongste generatie dammers bij DCIJ heeft al
een zekere reputatie in de vele
jeugdtoernooien toernooien opgebouwd. Zelf behoort Tuijtel tot
de meest ondernemende dammers. Met sterk spel gelardeerd
met de nodige risico’s komt hij
tot uitstekende resultaten. Tegen een gemotiveerde Jacqeline Schouten bleek dit niet toereikend voor de winst. Schouten ging in op het provocerende spel van Tuijtel en behaalde
een fraaie remise. Koos de Vries
en Cees van der Steen ontlopen
elkaar niet in speelsterkte en
ook nu werd het evenwicht niet
verbroken. Marcel Doornbosch
en Jan Maarten Koorn kwamen
tot een zelfde uitslag. Daarmee
werd nog maar eens ten overvloede aangetoond dat Doornbosch een aanwinst voor de onderlinge competitie is.
Piet Kok bond de strijd aan met

Berrie Bottelier en Jurrien Fischer. Het werd zeker geen
walk-over voor de ervaren Kok.
Fischer voerde de spanningen
hoog op maar verstrikte in de vele complicaties en verloor. Bottelier wilde na een strategisch
goede partij van geen wijken
weten en zag zijn inspanningen
beloond met een fraaie remise. Voorzitter Willem Winter had
weinig moeite met een blunderende Stella van Buuren en won
snel. Rick Hartman leed aan hetzelfde euvel en ook hij verloor
snel. Jan Apeldoorn dacht even
dat hij in het gevorderde middenspel goede vooruitzichten op
een positief resultaat kon verkrijgen. Een even fraai als verassend offer van Conall Sleutel (foto) werd hem fataal. Een knappe winst voor Sleutel derhalve.
Bram van Bakel boekte een wel
zeer overtuigende overwinning.
Dit ging ten koste van Paul Smit
die geen goed antwoord kon vinden op het agressieve aanvalsspel van zijn tegenstander. Van
Bakel in deze vorm zal voor elke tegenstander een moeilijk te
kloppen speler zijn.

Sib Wiebenga Ridder in
Orde van Oranje Nassau
IJmuiden - Directeur Sip Wiebenga is vorige week donderdag door
burgermeester Hetty Hafkamp van Bergen onderscheiden als Ridder
in de Orde van Oranje Nassau. De onderscheiding vond plaats tijdens zijn afscheidsreceptie als directeur van de KNRM in IJmuiden.

Velsen-Noord - De Zonnebloemafdeling Velsen-Noord wil
uit groeien, omdat de huidige
groep vrijwilligers de vraag naar
het Zonnebloemwerk niet meer
kan bijbenen.
Mede door de individualisering en vergrijzing van de maatschappij doen steeds meer mensen met een lichamelijke beperking door leeftijd, ziekte of handicap een beroep op de vrijwilligers.
,,Er is veel behoefte aan persoonlijke aandacht en sociaal contact”, zegt Mieke van der Salm.
,,Iedere maand organiseren we
wel wat. We zoeken de mensen
thuis op, gaan met hen wandelen
of een dagje uit. Maar veertien
vrijwilligers op een groep van 50
zieke en gehandicapte mensen,
is eigenlijk te weinig. Ons vrijwilligersteam kan dus wel wat versterking gebruiken. De Zonnebloem zoekt met name mensen
die bereid zijn een deel van hun
vrije tijd te besteden aan en het
leuk vinden om een zieke of gehandicapte te bezoeken.”
Met het regelmatig bezoek probeert de Zonnebloem sociaal
isolement onder zieken en gehandicapten te voorkomen. ,,We
bieden mogelijkheden om contacten te leggen in de vorm van
excursies en vakanties”, legt
Mieke uit.
Volgens Mieke is het vrijwilligerswerk bij de Zonnebloem veelzijdig en flexibel. ,,Vrijwilligers, jong

en oud, met veel of beperkte tijd.
Iedereen kan z’n ei kwijt. Van geregeld op bezoek gaan bij zieke
en gehandicapte mensen tot het
regelen van een theatermiddag
of boottocht.”
In zekere zin kunnen Zonnebloemvrijwilligers hun werktijden zelf indelen en bepalen voor
welke taken of projecten zij zich
willen inzetten. In goed overleg
worden wensen dus op elkaar
afgestemd. Maar voor het bezoekwerk is het zaak dat de vrijwilliger regelmatig een persoon
thuis opzoekt.
Bovendien wordt van hem of
haar verwacht minimaal één
keer per jaar een afdelingsvergadering bij te wonen. ,,Vrijwilligerswerk is een zinvolle vrijetijdsbesteding. En je krijgt er ook
veel voor terug. Door het regelmatig huisbezoek bouw je een
persoonlijke band met iemand
op”, zegt Mieke.
De Zonnebloem biedt ook goede begeleiding in de vorm van
mentorschap, cursussen, lezingen en themabijeenkomsten en
er is er een aanvullende verzekering. ,,Bovendien ontmoet je veel
andere mensen bij de dagjes uit
van de Zonnebloem.”
Meer informatie over bezoekwerk of andere vrijwilligersfuncties? Neem contact op met Mieke van der Salm van de plaatselijke afdeling, telefoon 0251220649 of Ria Baerveldt, telefoon
0251-253376.

Apostolisch Genootschap
opent haar deuren
IJmuiden - Zondag 11 oktober
opent de gemeenschap IJmuiden van Het Apostolisch Genootschap haar deuren voor belangstellenden tijdens haar wekelijkse eredienst. De plaats van
samenkomst van deze gemeenschap is gevestigd aan de Doorneberglaan 29 in IJmuiden. Ontvangst vanaf 9.00 uur, aanvang
9.30 uur.
Voor kinderen van 0 tot 6 jaar is
er opvang tijdens de dienst.Veel
mensen die het genootschap leren kennen uiten zich verbaasd
over de relatieve onbekendheid
ervan. Dit heeft Het Apostolisch
Genootschap doen besluiten
zichzelf meer te laten zien in de
samenleving. Dit doet zij onder
meer door het houden van open
huis erediensten.
Het Apostolisch Genootschap
is een vrijzinnig religieuze gemeenschap van mensen met een
eigentijdse visie op de schepping en de plaats van de mens
daarin. Naast persoonlijke religieuze beleving is er veel aandacht voor onderlinge ontmoetingen. Het genootschap telt circa 17.500 leden in 85 gemeenschappen in Nederland, vijf gemeenschappen in het buitenland

en de wereldwijde virtuele gemeenschap De Wereld.
De eredienst op zondagmorgen
biedt de mogelijkheid tot religieuze beleving te komen en geïnspireerd te worden.
Ook zoeken velen in de gemeenschap een plek om even
los te komen van het alledaagse. In onderlinge wisselwerking
wordt gestreefd naar een gemeenschap die een stimulerende functie vervult in de persoonlijke ontwikkeling van een ieder.
De eredienst wordt geleid door
een voorganger en gebaseerd
op een wekelijkse thematische
brief, meestal geschreven door
de apostel.
De apostel is de verantwoordelijke voor de geestelijke verzorging
en voor de ontwikkeling van de
apostolische denkwereld. Deze
‘weekbrief’ wordt wekelijks gepubliceerd op www.apgen.nl.
Wie nader met het genootschap
wil kennismaken is altijd welkom
om de erediensten bij te wonen.
Echter, op 11 oktober zullen er
in IJmuiden meerdere genodigden zijn en wordt na afloop wat
extra aandacht besteed aan kennismaking en informatievoorziening.
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Raadsplein op Seaport

SVIJ haalt
bakzeil
IJmuiden - Wanneer je in twee
wedstrijden maarliefst zes maal
het net weet te vinden van de tegenstander, mag je er van uitgaan dat het allemaal goed is gekomen. Niets blijkt echter minder
waar. Vorige week liep SVIJ tegen
een smadelijke 4-3 nederlaag op
tegen Spaarnwoude en het afgelopen weekeinde werd een 3-1
voorsprong weggegeven tegen
Bloemendaal. De 3-3 uitslag was
weliswaar terecht maar wanneer
je in 89ste minuut nog met twee
goals verschil voorstaat, mag je
dit natuurlijk nooit meer uit handen geven. En zo leveren de laatste twee wedstrijden dus maar
één punt op en is plek één op de
ranglijst ingeleverd voor de vijfde positie. Spaarnwoude leverde volop strijd tegen een mat en
inspiratieloos SVIJ, en wist daardoor terecht met de drie punten
er vandoor te gaan. Bloemendaal
daarentegen is altijd een leuke,
attractieve ploeg die het altijd
voetballend op wil lossen. Geheel
tegen de verhouding in maakte Henk Swier de 1-0 en ook de
2-0 (een volley van Ronald van
der Lugt) viel in een periode dat
Bloemendaal zeker niet de mindere was. De 2-1 viel een kwartier na rust en nadat Henk Swier,
Jeffrey van der Haagen toestond
de 3-1 te maken, dacht alles wat
rood/wit gestreept was, de buit
binnen te hebben. Dit was niet
het geval, want in de 89ste en de
98ste minuut wist Bloemendaal
toch te scoren. Volgende week
gaat SVIJ op bezoek bij Schoten. Een goed resultaat is nu belangrijk. Het tweede verloor vorige week bij Hoofddorp 3 met 31 en de wedstrijd van afgelopen
zondag tegen DWS vond geen
doorgang omdat DWS zich heeft
teruggetrokken. Hierdoor blijft
dit jonge elftal op drie wedstrijden staan en mogen zij zondag
naar de ‘ouwe, ervaren knarren’
van EDO.

Op bezoek
bij Foto Gans

IJmuiden - In het kader van een
thema ‘Ik en Ko’ hebben de kleuters van juf Marjolijn een bezoek
gebracht aan Foto Gans aan de
Kennemerlaan. In de klas hangen
veel familiefoto’s en dat zorgde
voor veel vragen. Hoe worden
foto’s gemaakt? Hoe werkt een
fototoestel. En hoe druk je foto’s
af? Adriaan Zijl reageerde heel
enthousiast toen de juf vroeg of
zij een bezoek mochten brengen aan de fotozaak. Dinsdag
was het dan zo ver. De kinderen
werden ontvangen door Adriaan
en Jan die ze alles in de zaak liet
zien en alle vragen van de kinderen beantwoordden. Daarna
mocht iedereen in een echte studio met grote lampen op de foto.
Vervolgens werden de foto’s geselecteerd en afgedrukt. Iedere
kleuter kreeg een prachtige foto mee naar huis.

Feest: Vellesan 25 jaar
IJmuiden - In schooljaar
1984/1985 konden de eerste
leerlingen zich aanmelden op
het Vellesan College, een nieuwe school ontstaan in de fusiegolf in de jaren 80. De scholen
gingen verder onder de gemeenschappelijke naam Vellesan College. De nieuwe school werd bevlogen geleid door de niet-aflatende humanist in hart en nieren, de toenmalige rector Hans
van der Kwaak.
Vijfentwintig jaar later kijkt de
school terug en vooruit. En viert
feest. Rector Marc Boelsma onthulde in de hal een glas-in-loodraam, voorstellende komende en
gaande leerlingen op het Vellesan College, van Lichtspel. Zijn
persoonlijke geste voor het jubilerende Vellesan College.
De fancy fair werd door een grote groep leerlingen georganiseerd. Een andere groep had
zich aangemeld voor de sponsorloop rond de school, die om
9.00 uur van start ging. De weg
rondom school was afgezet en
het verkeer werd geregeld door
leerlingen van de afdeling Sport
Dienstverlening & Veiligheid van
het Vellesan College die van de
politie instructies en een certificaat ontvangen hadden.Afdelingsleider John van der Hulst
was met een aantal andere leerlingen in een bewakingspoule ingedeeld om toezicht te houden. Zo had elke leerling en docent een taak. De een stond poffertjes te bakken terwijl de ander
toezicht hield op de stormbaan
en een derde was veilingmeester. Het was een bedrijvigheid
van jewelste. Wie jarig is nodigt mensen op zijn feestje uit en
zo werden tussen 10 en 12 uur
’s morgens leerlingen van basisscholen ontvangen die zich met
een stempelkaart prima konden
vermaken met pannavoetbal,
touwtrekken, zaklopen, ijs eten,
spijkerbroekhangen enz.
Na 12 uur stroomde het publiek
uit de omgeving toe, bestaande
uit bewoners, ouders en grootouders van leerlingen. Speciale
aandacht was er voor de schoonheidssalon van docente Uiterlijke
Verzorging, mevrouw Sluijter samen met een moeder. Daar was
het de hele dag een komen en
gaan van dames. Aan de voorkant van de school leefden leer-

lingen zich uit met een workshop
djembee en waren anderen onder leiding van docent Engels, de
heer Oosterhuis, druk bezig met
het wassen van auto’s.
,,Alles voor het goede doel; het
onderwijs in Gambia’’, legt rector Marc Boelsma uit. De school
wil hiermee haar eerste rector in
haar jubileum herdenken. Hans
van der Kwaak was een rector die
erg begaan was met het lot van
mensen. Bij zijn afscheid, ongeveer tien jaar geleden, vroeg hij
geld voor het onderwijs in Gambia. Het was zijn ideaal daar iets
aan te verbeteren. ,,Het is mooi
om het verleden en het heden
met deze goede actie met elkaar
te verbinden” aldus rector Boelsma. Aan het einde van de dag
kon hij bekend maken dat een
bedrag was opgehaald van maar
liefst 10 800 euro.
Op donderdagavond stonden
voor de school negen grote bussen klaar om de leerlingen naar
Bob’s in Uitgeest te brengen. De
stemming was uitgelaten. Iedereen had er zin in. Daar gingen de leerlingen helemaal los
voor het Vellesan Silver Sensationfeest. Toppunt van de avond
was het optreden van de Vellesan Toppers, helemaal in zilveren pakken, die ‘Shine’ en ‘Maak
mij gek’ weer helemaal op de
kaart zetten. Er gaat een gerucht
dat één van de Vellesan Toppers
voor zichzelf verder gaat. Op de
website van het Vellesan College www.vellesancollege.nl staan
de foto’s van een meer dan geslaagde avond.
Vrijdag waren de medewerkers
zelf aan de beurt om verwend te
worden met een groots kooktheater in de aula van het schoolgebouw. Zij werden getrakteerd op
een voortreffelijk diner in de aula, waar charmante dames aan
de hanenbalken adembenemende gymnastische kunsten vertoonden. Natuurlijk was er ook
de groepsfoto waar heel wat jaren onderwijs met elkaar werden
vastgelegd voor de toekomst.
Het gaat goed met de school.
Het gebouw ziet er prachtig uit
en de woorden van de rector in
zijn toespraak tot het hele personeel winden geen doekjes om de
ambities van de school : ,,We zijn
helemaal klaar voor de volgende
vijfentwintig jaar.’’

IJmuiden - Donderdagavond 1
oktober is op Seaport TV weer
volop aandacht voor het Raadsplein: de diverse sessiebijeenkomsten van de raadscarrousel
en de raadsvergadering. De uitzending begint om 18.45 uur met
een voorbeschouwing.
Deze keer zal SP-fractievoorzitter Frits Vrijhof als ‘raadslid van
de dag’ een aantal keren voor
de camera zijn commentaar zal
geven. In de eerste sessie gaat
het over het dierenwelzijn. Daarbij kan de nieuwe burgmeester
Weerwind als portefeuillehouder
direct aan de slag.
Daarna is een raadsbrede sessie
te zien over de gewijzigde plan-

nen met Groot Helmduin. Omdat
voor dit onderwerp veel tijd is ingeruimd, begint de raadsvergadering zelf pas om 22.20 uur.
Nieuw is dat Seaport TV de interviews, commentaren en de nabeschouwing in de dagen erna
een aantal keren herhaalt. Hiermee komt de integrale herhaling
van het Raadsplein, die voorheen op vrijdag plaats vond, te
vervallen.
De samenvatting wordt uitgezonden op vrijdag om 21.30 uur,
zaterdag om 11.30, 17.30 en 21.30
uur, zondag om 11.30, 17.30,
21.30 en 23.30 uur en maandag
om 17.30 en 21.30 uur. Zie ook
www.seaportplaza.nl.

Groter en nóg meer keus

Albert Heijn Spaarndam
feestelijk heropend
Regio - Donderdag 1 oktober
om 18.00 uur gaat Albert Heijn
Spaarndam na een flinke verbouwing weer open voor de
klant. Na een aantal weken van
verbouwen is de winkel opnieuw
ingericht met nieuwe koel- en
diepvriesmeubels voor de grote
assortimentsuitbreiding.
,,De klanten zullen hun ogen uitkijken”, voorspelt eigenaar Han
Bouwens jr. ,,Binnen is namelijk
bijna alles op het gebied van assortiment uitgebreid. Toch hebben we er rekening mee gehouden de opstelling niet onnodig
te veranderen, omdat bekend
is dat veel klanten dat niet zullen waarderen. De supermarkt
is veel groter geworden en sluit
naadloos aan op de wensen en
verwachtingen van de moderne AH klant. Ook hebben we er
een afdeling bij: Wokken, Koken
& Stomen. Voor niet te veel geld
koop je vier Wokken-, Koken- en
Stomen-producten en daarmee
maak je een verse gezinsmaaltijd, inclusief vlees, vis, kip of een
vleesvervanger. En de afdeling
‘Vers gebak’ wordt in een veel
groter koelmeubel gepresenteerd, met daarbij keuze in allerlei ‘bij-artikelen’ om een feestje

compleet te maken.’’ AH Spaarndam viert de heropening van de
supermarkt met extra spectaculaire aanbiedingen en leuke acties.
Vrijdagmiddag 2 oktober is er
een springkussen, chips en limonade voor alle kinderen. Op 7
oktober is de bekendmaking van
drie prijswinnaars van de kleurwedstrijd, waar bij drie keer een
minuut gratis winkelen te winnen
is. Verder zijn er dagelijks diverse proeverijen en demonstraties.
Daarnaast kan de AH klant nog
gebruik maken van wisselende
aanbiedingen met extra korting,
naast de wekelijkse Bonus aanbiedingen.
Han Bouwens jr. heeft ambitieuze plannen om steeds groter en
nog professioneler te worden.
Met het uiteindelijke doel, over
een aantal jaren de definitieve
AH neer te zetten op het voormalige Poldermanterrein met
aanvullende winkels, diensten
en functies.
Albert Heijn Spaarndam aan de
Lageweg is maandag tot en met
zaterdag open van 8.00 tot 20.00
uur, en op zon- en feestdagen
van 16.00 tot 20.00 uur. Gratis
parkeren voor de deur.
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Ondertekening Convenant
Verwijsindex Risicojongeren
De gemeente Velsen ondertekent, samen met andere gemeenten in Midden
en Zuid-Kennemerland en alle relevante organisaties op het gebied van jeugd,
het Convenant Verwijsindex Risicojongeren. Met dit Convenant worden de afspraken tot samenwerking voor de Verwijsindex bekrachtigd. De Verwijsindex is

Op donderdag 25 september jl.
ben ik als burgemeester van de
gemeente Velsen geïnstalleerd.
Terugkijkend op de buitengewone
raadsvergadering en de aansluitende receptie spreek ik mijn dank
uit voor de warme wijze waarop
daar aandacht aan is besteed.
Mede namens mijn echtgenote
spreek ik mijn dank uit naar de
vele inwoners die langs zijn gekomen om persoonlijk kennis met
ons te maken.

een informatiesysteem dat risicomeldingen over jeugdigen tot 23 jaar bij elkaar
brengt. Het systeem legt geen inhoudelijke dossierinformatie vast. In het kader van de Wet op de Jeugdzorg zijn gemeenten in 2010 verplicht een Verwijsindex operationeel te hebben en in de regierol te voorzien.

Beach Bus succesvol
De Fast Flying Ferry van Connexxion
Water heeft in augustus 2009 de beste maand ooit gedraaid.
De nieuwe Beach Busverbinding die toeristen gratis het laatste stukje naar het
strand bracht, heeft een groot aandeel
gehad in het succes. Met name Amsterdammers hebben hierdoor het strand van

Ik kijk er naar uit om in het veelzijdige Velsen aan de slag te gaan
en deze prachtige gemeente beter
te leren kennen. Een direct contact
met de inwoners en organisaties is
daarbij van groot belang.

IJmuiden ontdekt. In totaal hebben 54.000
mensen in de maand augustus 2009 gebruik gemaakt van de Ferry.
Connexxion Water werkt samen met
de toeristische ondernemers in IJmuiden en lokken toeristen met leuke dagbestemmingen zoals de Marina Seaport,
strandpaviljoen Zuidpier en de IJmuidense Rondvaart.

Franc Weerwind

Uitnodiging informatieavond
Informatieavond RIVM onderzoek ‘Van A208 naar N208’
Eén dezer dagen stuurt minister Cramer van Volkshuisvesting, Ruimtelijke
Ordening en Milieu (VROM) de resultaten van het onderzoek naar de uitstoot
van Corus naar de Tweede Kamer. Het
onderzoek is uitgevoerd door het RIVM
(Rijksinstituut voor Volksgezondheid en
Milieu) naar aanleiding van de uitzending van Zembla van mei 2008.
Nu het onderzoek is afgerond en deze week de gegevens bekend worden,

organiseert de gemeente Beverwijk
i.s.m. de gemeente Velsen en Heemskerk een bijeenkomst om de bewoners
te informeren over de resultaten van
het onderzoek. Hiervoor nodigen wij u
van harte uit op woensdag 7 oktober
2009 in de grote zaal van het Kennemer Theater, Kerkplein 1, 1941 HD Beverwijk. Alle inwoners van de drie gemeenten zijn van harte welkom. De
avond begint om 19.30 uur, inloop vanaf 19.00 uur.

In november begint de provincie
Noord-Holland met de aanpassing
van de Westelijke Randweg (A208) in
Haarlem en Velsen. Het doel is deze
weg geluidsarmer te maken. De weg
wordt aangepast en de snelheid wordt
verlaagd van 100 naar 70 km per uur.
Als de provincie in augustus 2010
klaar is met dit werk, is de A208 veranderd in de provinciale weg N208.

Wilt u meer weten over de herinrichting
van de A208? Dan bent u van harte welkom op de informatieavond ‘Van A208
naar N208’. Tijdens de informatieavond
kunt u zien hoe de weg wordt aangepast,
welke werkzaamheden op welk moment
worden uitgevoerd en welke gevolgen er
zijn voor omwonenden en weggebruikers.

De informatieavond wordt gehouden op
donderdag 15 oktober 2009 van 19.30
uur tot 21.00 uur (deuren open vanaf
19.00) in Hogeschool INHolland, Bijdorplaan 15 in Haarlem. Een routebeschrijving naar INHolland vindt u op www.
noord-holland.nl/A208 onder contact.
U kunt zich aanmelden voor de informatieavond via A208herinrichting@
noord-holland.nl (onderwerp: informatieavond A208) of tijdens kantooruren bellen met 023-514 5673. Via een e-mailservice houdt de provincie geïnteresseerden op de hoogte van actuele berichten
over de herinrichting van de A208. U kunt
zich hiervoor aanmelden via A208herinrichting@noord-holland.nl (onderwerp:
e-mailservice A208).

Durf jij ons een handje te helpen?

Brandweer zoekt vrijwilligers

Ruim 1.000 bezoekers

Cultuurweekend groot succes
Vele IJmuidenaren hebben genoten van een zeer geslaagd Cultuurweekend. Op zaterdag 19 september werd het Kinderfestijn feestelijk geopend. Zaterdagavond kreeg
genoten 450 IJmuidenaren van een spetterend concert van de soulband Motownhead.
Ook de beide historische rondwandelingen op de zondagmiddag 20 september waren
uitverkocht. Het weekend werd afgesloten met een nostalgisch buurtdiner voor directe
bewoners van de straten rondom IJmuiden en verder waren ongeveer 150 IJmuidenaren aanwezig bij de vertoning van de film over Oud-IJmuiden. (foto: Reinder Weidijk)

Wil je een interessant en uitdagend vrijwilligerswerk doen binnen een enthousiast team? De vrijwillige brandweer Velsen
heeft plaats voor meerdere nieuwe collega’s. Brandweer Velsen heeft beroepsmedewerkers en vrijwilligers in dienst. De
vrijwilligers rukken uit vanaf twee kazernes; één in Velsen Zuid en één in IJmuiden (Zeewijk). De naam vrijwilligers wordt
gebruikt, maar betekent geen vrijblijvendheid! Zodra je bij ons bent aangenomen
word je opgeleid en neem je deel aan oefeningen. De uren die je als vrijwilliger
werkt krijg je betaald, naast een vaste onkosten vergoeding per maand. Woon of
werk je in de gemeente Velsen? Heb je
een goede conditie? Is je leeftijd tussen
de 18 en 40 jaar? Dan is Brandweer Velsen op zoek naar jou! Aanmelden voor de
voorlichtingsavond op donderdag 8 oktober 2009 aanvang 19.30 uur in de Kazerne Brandweer, ’s Gravenlust 35 VelsenZuid kan via afd.brandweer@velsen.nl

MEDEDELINGEN
Adres
Stadhuis Velsen
Dudokplein 1
Postbus 465, 1970 AL IJmuiden
Telefoon (0255) 56 72 00, fax (0255) 56 77 60
E-mail info@velsen.nl
Internet www.velsen.nl
Receptie
U kunt op maandag t/m vrijdag terecht bij de receptie
van het stadhuis van 09.00 - 16.00 uur en op donderdagavond van 18.00 - 20.00 uur met al uw vragen en
voor inzage van ter visie gelegde stukken.
Belastingen/Invordering
ma t/m vrij 09.00 - 12.00 uur: vrije inloop
Vergunning en Uitvoering
(Bouw- en Woningtoezicht)
ma t/m vrij 09.00 - 12.00 uur: vrije inloop
do 18.00 - 20.00 uur: vrije inloop

Colofon: Afdeling Communicatie, telefoon 0255-567200
info@velsen.nl / www.velsen.nl
Velsen, 1 oktober 2009
Voor het melden van een huis-, tuin- en keukenklacht:
Telefoon (0255) 54 85 20
E-mail info@buurtbemiddelingvelsen.nl
Internet www.buurtbemiddelingvelsen.nl
Ondernemersloket
Telefoon (0255) 56 72 00 (alle werkdagen m.u.v.
woensdag van 09.00 - 14.00 uur)
E-mail ondernemersloket@velsen.nl
Bij het Ondernemersloket kunt u als ondernemer
terecht voor (algemene) informatie over wetgeving,
beleid en procedures.
Meldpunt Beheer Openbare Ruimte
Telefoon (0255) 56 75 75 (werkdagen 08.00 - 16.00 uur;
bij calamiteiten ook buiten kantoortijden)
E-mail meldpuntbor@velsen.nl
Dit meldpunt is er voor het doorgeven van gebreken aan:
- bomen, plantsoenen, hondenlosloopplaatsen en
ruiterpaden
- straatverlichting, trottoirs, wegen, riolering (van de
erfgrens t/m het hoofdriool)

Burgerzaken
Burgerzaken werkt uitsluitend op afspraak.
Via onze website www.velsen.nl kunt u 24 uur per
dag een afspraak maken. U kunt elke werkdag van
09.00 - 16.00 uur bellen met de afspraken- en infolijn
van Burgerzaken, tel. (0255) 56 72 00.

ReinUnie
Telefoon (0255) 56 61 66
Voor meldingen over het schoonhouden van straatkolken, vegen van de straten en ophalen van huis- en
grofvuil.

Buurtbemiddeling
Buurtbemiddeling is een gratis voorziening voor en
door de bewoners van Velsen. Getrainde vrijwillige
bemiddelaars onderzoeken met u en uw buren of
redelijke afspraken voor een oplossing gemaakt
kunnen worden.

Sociale Zaken
Telefonisch spreekuur: (0255) 56 72 00
Lopende uitkeringen en bijzondere bijstand:
ma t/m vrij 09.00 - 11.00 uur
Trajecten naar werk: ma, wo, vrij 09.00 - 10.00 uur en
di, do 14.00 - 15.00 uur

AFSPRAAK MAKEN MET
BURGEMEESTER EN WETHOUDERS
Belangstellenden kunnen op afspraak bij Burgemeester
en Wethouders terecht om te praten over een vooraf aangekondigde kwestie. Daarvoor kunnen zij zich telefonisch
of per e-mail wenden tot het bestuurssecretariaat, telefoon (0255) 56 72 00, e-mail info@velsen.nl
Voor vragen over:
- handhaving (coördinatie) openbare orde en veiligheid, brandweer en rampenbestrijding, coördinator
mondiale bewustwording, regionale samenwerking,
wettelijke taken, algemene zaken, communicatie,
personeel en organisatie, burgerzaken, dierenwelzijn
(inclusief dierenambulance) kunt u zich wenden tot
burgemeester Franc Weerwind
Voor vragen over:
- ruimtelijke ordening, wonen, landschapsbeleid,
Telstar en projecten Grote Buitendijk, Winkelcentrum
IJmuiden, Oud-IJmuiden, Velsen-Noord kunt u zich
wenden tot wethouder AnneMieke Korf
- financiën, belastingen, grondzaken, milieu,
automatisering, facilitaire zaken, Geo-informatie,
publieksdienstverlening kunt u zich wenden tot
wethouder Karel Ockeloen
- sociale zaken, werkgelegenheid, economische zaken,
coördinatie integraal vergunningenbeleid, openbare
werken (incl. reiniging), verkeer en vervoer, groen,
asielzoekers, Zuiderscheg, water, strandzaken
(waaronder strandhuisjes), bereikbaarheid kust,
omgevingsvergunning kunt u zich wenden tot
wethouder Arjen Verkaik
- sport, recreatie en toerisme, onderwijs, jeugdbeleid
(jeugdzorgketen), openbaar vervoer, project
Kustvisie, Rode Kruis Ziekenhuis kunt u zich wenden
tot wethouder Annette Baerveldt
- Wet maatschappelijke ondersteuning (WMO), wel-

Inloopspreekuur (uitsluitend voor aanvragen
bijzondere bijstand en -gewezen- zelfstandigen):
ma t/m vrij 09.00 - 12.00 uur
Voor bemiddeling in werk en voor het aanvragen van
een uitkering voor het levensonderhoud kunt u
terecht bij het WERKbedrijf te Beverwijk van ma t/m
vrij van 09.00 - 17.00 uur. WERKbedrijf, Kennemerhof 1
(hoek Zeestraat), Postbus 462, 1960 AL Beverwijk,
tel. (0251) 78 30 00, fax (0251) 78 30 01.
Neem bij uw bezoek een officieel document mee
met daarop uw burgerservicenummer en een geldig
paspoort, een geldige identiteitskaart of een geldige
verblijfsvergunning.
WMO-loket
Telefoon (0255) 56 72 00
Dagelijks telefonisch bereikbaar van 09.00 - 12.00 uur
en van 14.00 - 16.00 uur.
Bezoekadres: Stadhuis Velsen, Dudokplein 1,
IJmuiden: dagelijks tussen 09.00 en 16.00 uur.
Het WMO-loket is er voor:
- WMO-voorzieningen (voorzieningen gehandicapten
en hulp bij het huishouden)
- Informatie over schuldhulpverlening
- Bemiddeling bij zorggerelateerde woningtoewijzing
en urgenties
Brandweer Kennemerland, post Velsen
De brandweer Velsen is per 1 juli 2008 opgegaan in
de Veiligheidsregio Kennemerland, onderdeel
Brandweer Kennemerland.
Telefoon (0255) 53 23 24
E-mail adm.brandweer@velsen.nl
E-mail preventie@velsen.nl (voor vragen over preventie)

zijn, volksgezondheid, wijkgericht werken, kunst en
cultuur, monumentenbeleid, projecten KG-terrein,
Groot Helmduin kunt u zich wenden tot wethouder
Ineke Edzes - Altena

van de bedrijventerreinen Broekerwerf en Broekerdreef
op de A208. Het uitwerkingsplan is zo opgesteld dat
ter plaatse de bestemming wordt uitgewerkt in ‘groenvoorzieningen’, ‘verkeersdoeleinden’ en ‘water’.

Indeling wijkwethouders:
- Wethouder Korf: Velsen-Noord; Zee- en Duinwijk
- Wethouder Ockeloen: Santpoort-Noord; Santpoort-Zuid
- Wethouder Verkaik: IJmuiden-Noord; IJmuiden-Zuid;
Driehuis
- Wethouder Baerveldt: Velserbroek
- Wethouder Edzes - Altena: IJmuiden-West; Velsen-Zuid

Belanghebbenden kunnen met ingang van de dag na
deze publicatie tegen dit besluit schriftelijk beroep
instellen. Het beroepschrift moet binnen zes weken
na de dag waarop dit besluit is gepubliceerd, zijn
ingediend bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de
Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA ’s-Gravenhage.
Hiervoor is een griffierecht verschuldigd.

GOEDKEURING UITWERKINGSPLAN
‘VELSERBROEK 35e UITWERKING’
VAN HET BESTEMMINGSPLAN
‘VELSERBROEK’

Het besluit treedt in werking op de dag van publicatie.
Totdat op het beroep is beslist kan door de indiener
van een beroep tevens een verzoek om voorlopige
voorziening bij de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State worden gedaan.
Wordt dat verzoek gedaan binnen de beroepstermijn dan
treedt het besluit niet in werking voordat op dat verzoek
is beslist. Hiervoor is een griffierecht verschuldigd.

Burgemeester en Wethouders van Velsen maken ter
voldoening aan het bepaalde in artikel 11, lid 5 van de
Wet op de Ruimtelijke Ordening bekend, dat
Gedeputeerde Staten van Noord-Holland bij besluit
van 16 september 2009, verzonden op 17 september
2009, goedkeuring hebben verleend aan het door het
college van Burgemeester en Wethouders van Velsen
op 1 september 2009 vastgestelde uitwerkingsplan
‘Velserbroek 35e uitwerking’ (uitwerking ex artikel 11
van de Wet op de Ruimtelijke Ordening) met daarbij
behorende plankaart en voorschriften.
Het uitwerkingsplan voorziet in een planologische
regeling voor de aansluiting van de bedrijventerreinen
Broekerwerf en Broekerdreef op de A208. Krachtens
het huidige bestemmingsplan ‘Velserbroek’ rust op de
op- en afrit van de A208 en de naastgelegen gronden
de bestemming ‘uit te werken woondoeleinden’. Hierin
is opgenomen dat de gronden onder andere mogen
worden uitgewerkt in verkeersfuncties. Thans bestaan
er concrete plannen om een aansluiting te realiseren

Het goedkeuringsbesluit en het uitwerkingsplan met
bijbehorende stukken kunnen met ingang van de dag na
deze publicatie worden ingezien bij de receptiebalie in
het stadhuis aan het Dudokplein 1 te IJmuiden.
Tijdens werkdagen kunnen belangstellenden het plan
inzien van 09.00 tot 16.00 uur. Op donderdagavond
van 18.00 tot 20.00 uur. Eveneens is een exemplaar in
te zien bij de Centrale Bibliotheek IJmuiden gedurende
de gebruikelijke openingstijden

VERGADERING REKENKAMERCOMMISSIE
Dinsdag 6 oktober 2009 vanaf 19.30 uur vergadert de
Rekenkamercommissie in commissieruimte 1 op het
stadhuis.
Indien u de vergadering wilt bijwonen kunt u zich tot
uiterlijk dinsdag 6 oktober, 16.00 uur aanmelden bij
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de Griffie, telefoon (0255) 56 75 02 of via e-mail:
griffier@velsen.nl .
Agenda
1. Opening en mededelingen
2. Ingekomen stukken
3. Bespreking Cliënt Service Plan met accountant en
aangeven speerpunt(en) voor de controle van de
jaarrekening 2009
4. Terugkoppeling brainstormsessie Gezamenlijk
onderzoek Verkeer en vervoer in Zuid-Kennemerland
5. Rondvraag
6. Sluiting

VERKEERSMAATREGEL
Burgemeester en Wethouders van de gemeente Velsen
hebben in beginsel besloten het volgende conceptbesluit aan de raad voor te leggen. Met inachtneming
van de in te dienen zienswijzen zal dit voorstel zo
nodig worden aangepast.
- naar aanleiding van de tijdelijke vestiging van
Scouting Velserbroek op het parkeerparkeerterrein
aan de Hofgeesterweg te Velserbroek de volgende
weggedeelten aan het openbaar verkeer in de zin
van de Wegenwet te onttrekken:
- het noordoostelijke gedeelte van de caravanparkeerplaats aan de Hofgeesterweg tussen
nummers 63 en 79 te Velserbroek (de 12 parkeervakken en een deel van de rijbaan);
- bovenstaand besluit in werking te laten treden
vanaf de datum waarop de vergunning voor de
tijdelijke vestiging van de Scouting Velserbroek op
deze locatie wordt afgegeven;
- bovenstaand besluit te laten gelden voor de duur
van de tijdelijke vergunning voor de vestiging van
de Scouting Velserbroek op deze locatie.
Bekendmaking van dit besluit geschiedt op de voorgeschreven wijze.
Door belanghebbenden kunnen tegen het voorgestelde
besluit ingevolge de AWB binnen een termijn van 4
weken na de dag waarop het besluit bekend wordt
gemaakt, schriftelijk of mondeling zienswijzen worden
ingediend bij Burgemeester en Wethouders.
De zienswijze dient te worden gericht aan:
Burgemeester en Wethouders van de gemeente
Velsen, Postbus 465, 1970 AL IJmuiden.
Door belanghebbenden kan te zijner tijd tegen het
bovenstaande besluit ingevolge de AWB binnen een
termijn van 6 weken na de dag waarop het besluit
bekend wordt gemaakt, schriftelijk een bezwaarschrift
worden ingediend bij de gemeenteraad.

VERKEERSMAATREGEL
Burgemeester en Wethouders van de gemeente Velsen
hebben besloten:
- aan de noordoostzijde van de Egelboterbloem een
parkeerverbod in te stellen, beginnende na het
voetpad voor huisnummer 1 tot aan de hoek met de
Dotterbloem, door middel van het plaatsen van
twee borden E01 zoals bedoeld in bijlage 1 van het
Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990.
Mogelijkheid van bezwaar
Belanghebbenden kunnen ingevolge de Algemene wet
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bestuursrecht binnen een termijn van 6 weken na de
dag waarop het besluit is bekendgemaakt, 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 de
receptiebalie, stadhuis, Dudokplein 1 te IJmuiden.

MEDEDELING
In de raadsvergadering van 3 september 2009 is de
volgende belastingverordening 2008 vastgesteld:
Eerste wijziging Verordening op de heffing en invordering woonwagenrechten
Bovengenoemde verordening is opgenomen in het
register ‘gepubliceerde belastingverordeningen
2008’. De verordening treedt in werking op 1 juli
2008.
De belastingverordening ligt kosteloos ter inzage bij
de receptie van het stadhuis van de gemeente Velsen,
Dudokplein 1 te IJmuiden. Eenieder kan op verzoek
tegen betaling van een bedrag aan leges een afschrift
verkrijgen van bovengenoemde besluiten. De belastingverordening kunt u ook raadplegen op de website
van de gemeente Velsen (www.velsen.nl).
Hebt u nog vragen, dan kunt u bellen met afdeling
Belastingen en Invordering, tel. (0255) 56 73 22.

WMO-VERORDENING EN WMO-BESLUIT
In september 2009 zijn twee belangrijke besluiten door
de gemeenteraad en het college genomen over de uitvoering van de Wet maatschappelijke ondersteuning.
Deze wet regelt onder meer voorzieningen voor burgers die op grond van ziekte of gebrek beperkingen
ondervinden in hun dagelijks leven.
Voorbeelden van dit soort voorzieningen zijn rolstoelen,
aanpassingen aan een woonhuis en/of hulp bij het
huishouden.
De regels voor het verstrekken van voorzieningen zijn
vastgelegd in een Verordening en in een Besluit. Deze
twee documenten waren voor het laatst vastgesteld in
2007 en zijn onder meer op grond van recente wijzigingen van de wet deels achterhaald.
In een Verordening bepaalt de gemeenteraad welke
voorzieningen voor vergoeding in aanmerking komen
en in het Besluit bepaalt het college de hoogte van
een vergoeding en/of een tegemoetkoming.
Een aantal belangrijke wijzigingen ten opzichte van de
in 2007 vastgestelde documenten zijn:
- het vergroten van de keuzevrijheid voor burgers die
hulp bij het huishouden nodig hebben met de
komst van de Regeling dienstverlening aan huis;
- een andere methodiek voor het berekenen van een
persoonsgebonden budget voor hulp bij het huishouden;
- de verhoging van de vergoedingen die in het Besluit
zijn geregeld (ondermeer het bedrag voor een sportrolstoel en diverse tegemoetkomingen in de kosten
van het vervoer).
Bij de totstandkoming van zowel de Verordening als
het Besluit is de WMO-raad nauw betrokken geweest.
Vanaf 1 oktober 2009 liggen de nieuwe Verordening

voorzieningen maatschappelijke ondersteuning Velsen
2009 en het Besluit maatschappelijke ondersteuning
gemeente Velsen 2009 voor de duur van zes weken ter
inzage bij de receptie van het stadhuis.

HONDENCONTROLE
In de gemeente Velsen moet iedereen, die één of
meerdere honden houdt, hondenbelasting betalen.
De houder van één of meerdere honden is wettelijk
verplicht daarvan zelf aangifte te doen.
Om tot een goede uitvoering van de hondenbelasting
te komen is het noodzakelijk dat met regelmaat een
hondencontrole wordt gehouden. De gemeente heeft
aan firma Holland Ruiter opdracht gegeven om binnenkort de hondencontrole namens de gemeente te
houden.
Aan de hand van gegevens van de gemeente zal een
aantal hondencontroleurs de aanwezigheid van honden controleren. De hondencontroleur kan dus bij u
aanbellen en u enkele vragen stellen over het al dan
niet hebben van een hond. Als u niet thuis bent, zal
de hondencontroleur ter plaatse een beoordeling
maken over het wel of niet aanwezig zijn van één of
meer honden. Indien u niet thuis bent en de hondencontroleur heeft het vermoeden, dat u op uw adres
één of meerdere honden houdt, zal hij/zij bij u een
informatiebrief met een aangiftebiljet hondenbelasting achterlaten.
Vanzelfsprekend kunnen de hondencontroleurs zich
legitimeren door het tonen van een door de gemeente
verstrekt legitimatiebewijs.
Volgens de Verordening Hondenbelasting 2009 bedraagt
het tarief voor de eerste hond € 92,10 voor de tweede
hond € 116,69 en voor iedere hond boven het aantal
van twee € 131,07; het kenneltarief bedraagt € 645,32.
Het kan zijn dat u sinds kort een hond heeft en u nog
niet in de gelegenheid bent geweest daarvan aangifte te
doen. De gemeente adviseert u niet te lang te wachten
met het doen van aangifte. Wanneer u geen aangifte
doet, en de hondencontroleur treft wel een hond aan,
dan riskeert u een ambtshalve aanslag hondenbelasting
verhoogd met een wettelijke geldboete.
U kunt een aangiftebiljet hondenbelasting telefonisch
aanvragen bij de afdeling Belastingen en Invordering
van de gemeente, telefoon (0255) 56 73 22. U kunt het
biljet ook afhalen bij het klantencontactcentrum van
de gemeente Velsen, Dudokplein 1, 1970 AL IJmuiden.
Of u kunt het biljet uitprinten via www.velsen.nl.

KAPVERGUNNINGEN
Het college van Burgemeester en Wethouders van
Velsen heeft de volgende kapvergunningen verleend:
straat en huisnummer
Linie 25
Wijkerstraatweg 196
Rijksweg 492
Waterloolaan 32

aantal en soort
1 populier
2 populieren
1 Japanse sierkers
2 iepen, 1 taxus en
1hulst
1 berk
1 sierappel

Spieghellaan 21
Van den Bergh
van Eysingaplantsoen ong.
(boom t.o. huisnummer 20 mag worden gekapt omdat
de vitaliteit sterk is teruggelopen)
Van den Bergh
1 esdoorn
van Eysingaplantsoen ong.
(boom t.o. huisnummer 73 mag worden gekapt omdat
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deze dood is)
Dreefplantsoen 1
1 berk en 1 lijsterbes
Charlotte de Bourbonlaan 19 1 lijsterbes
De Olmen ong.
1 esdoorn
(boom aan de achterkant van de flats met huisnummers 33, 39 en 45 mag worden gekapt omdat deze de
lichtinval in de woningen sterk vermindert)
Orionweg t.o. nr. 111
1 populier
(boom mag direct worden gekapt omdat deze door
een slechte conditie een ernstig gevaar vormt voor de
directe omgeving)
Dagtekening van deze kapvergunningen is
29 september 2009.
Belanghebbenden kunnen ingevolge de Algemene wet
bestuursrecht binnen een termijn van 6 weken na de
dag waarop het besluit is bekendgemaakt, 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.
Voor eventuele informatie over bovenstaande kapvergunningen kunt u contact opnemen met het meldpunt
Beheer Openbare Ruimte, telefoon (0255) 56 75 75.

BOUWAANVRAAG REGULIER
Bureau Vergunningen en Uitvoering heeft ontvangen:
BP-168-2009 Zijkanaal C weg ong. te Velsen-Zuid;
het oprichten van een aanlegsteiger in
Zijkanaal C
BP-169-2009 Sparrenstraat 39 te IJmuiden; het veranderen en vergroten van een woning met
een dakopbouw
BP-170-2009 Buitenhuizerweg 2 te Velsen-Zuid; het
plaatsen van ventilatiedoorvoeren en
het aanpassen van het interieur t.p.v. de
toiletten (gemeentelijk monument)
BP-171-2009 Bloemstraat ong. te IJmuiden; het
oprichten van een ketenpark (tijdelijk)
BP-172-2009 Rijksweg ong. te Santpoort-Noord; het
plaatsen van een bouwbord (tijdelijk)
BP-173-2009 Kennemerstrand 800 te IJmuiden; het
plaatsen van een sanitaire unit
Schriftelijke zienswijzen/bedenkingen kunnen worden
ingediend bij het bureau Vergunningen en Uitvoering
(Postbus 465, 1970 AL IJmuiden).

BOUWAANVRAAG FASE 1
Bureau Vergunningen en Uitvoering heeft ontvangen:
B1-11-2009 Biezenweg 76 te Santpoort-Noord; het
oprichten van een loods t.b.v. hoveniersbedrijf
B1-12-2009 Oude Pontweg 189 te Velsen-Zuid; het
oprichten van een vrijstaande woning
Schriftelijke zienswijzen/bedenkingen kunnen worden
ingediend bij het bureau Vergunningen en Uitvoering
(Postbus 465, 1970 AL IJmuiden).

BOUWAANVRAAG LICHT
Bureau Vergunningen en Uitvoering heeft ontvangen:
BL-187-2009 Sparrenstraat 13 te IJmuiden; het veranderen en vergroten van een woning met
een uitbouw
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BL-188-2009 Buitenhuizerweg 20 te Velsen-Zuid; het
legaliseren van een berging
BL-189-2009 Clarionlaan 10 te Santpoort-Zuid; het
veranderen en vergroten van een woning
met een erker
BL-190-2009 Anna van Burenlaan 23 te SantpoortZuid; het veranderen en vergroten van
een woning met een uitbouw en het
oprichten van 2 bergingen
Schriftelijke zienswijzen/bedenkingen kunnen worden
ingediend bij het bureau Vergunningen en Uitvoering
(Postbus 465, 1970 AL IJmuiden).

ONTWERP VRIJSTELLING/ONTHEFFING
BUITENPLANS
Het college van Burgemeester en Wethouders van
Velsen is voornemens vrijstelling/buitenplanse ontheffing op grond van de Wro te verlenen voor:
BL-293-2008 Wüstelaan 103 te Santpoort-Noord; het
vernieuwen van een poort en het plaatsen van een erfafscheiding
BL-167-2009 Da Costalaan 34 te Driehuis NH; het
plaatsen van een dakkapel (voorgevel)
De stukken welke betrekking hebben op het ontwerpbesluit liggen bij het bureau Vergunningen en
Uitvoering (Dudokplein 1 te IJmuiden) gedurende zes
weken ter inzage van 2 oktober t/m 12 november 2009.
Schriftelijke of mondelinge zienswijzen kunnen gedurende 6 weken na de dag van publicatie worden ingediend of kenbaar gemaakt bij het bureau Vergunningen
en Uitvoering (Postbus 465, 1970 AL IJmuiden), bezoekadres Dudokplein 1 te IJmuiden.

ONTWERP VRIJSTELLING/ONTHEFFING
BUITENPLANS
Het college van Burgemeester en Wethouders van
Velsen is voornemens een tijdelijke vrijstelling/ontheffing op grond van de Wro te verlenen voor:
BP-131-2009 Pontweg ong. te Velsen-Noord; het
plaatsen van een tijdelijke unit
BP-147-2009 Biezenweg 70 te Santpoort-Noord; het
plaatsen van een tentaccommodatie
t.b.v. jaarlijkse kerstshow (tijdelijk)
De stukken welke betrekking hebben op het ontwerpbesluit liggen bij het bureau Vergunningen en
Uitvoering (Dudokplein 1 te IJmuiden) gedurende zes
weken ter inzage van 2 oktober t/m 12 november 2009.
Schriftelijke of mondelinge zienswijzen kunnen gedurende 6 weken na de dag van publicatie worden ingediend of kenbaar gemaakt bij het bureau Vergunningen
en Uitvoering (Postbus 465, 1970 AL IJmuiden), bezoekadres Dudokplein 1 te IJmuiden.

STARTEN VRIJSTELLING/ONTHEFFING
BINNENPLANS
De volgende plannen zijn in strijd met de van kracht
zijnde bestemmingsplanregels. Het is wenselijk medewerking te verlenen door middel van een vrijstellingsprocedure/binnenplanse ontheffing. De stukken liggen
bij het bureau Vergunningen en Uitvoering van 2 t/m
15 oktober 2009 ter inzage.
PS-35-2009 Hollandse Aak 16 te Velserbroek; verzoek
vergunning schoonheidssalon aan huis
Schriftelijke bedenkingen kunnen gedurende 2 weken

na deze publicatie worden ingediend bij het bureau
Vergunningen en Uitvoering (Postbus 465, 1970 AL
IJmuiden).

BOUWVERGUNNING
Het college van Burgemeester en Wethouders van
Velsen heeft bouwvergunning verleend voor:
BL-144-2009 Ladderbeekstraat 122 te Velsen-Noord;
het oprichten van een berging
BL-168-2009 Bloemendaalsestraatweg 20 en 22 te
Santpoort-Zuid; het veranderen van 2
dakkapellen (achtergevel)
BP-150-2009 Julianakade 72 te IJmuiden; het veranderen en vergroten van een berging
BP-154-2009 Hagelingerweg 321 te Santpoort-Noord;
het veranderen en vergroten van een
clubhuis met bestuursruimte en berging
BP-158-2009 Louise de Colignylaan 46 te SantpoortZuid; het gewijzigd uitvoeren van
BP-364-2007 (het veranderen en vergroten van een woning met een uitbouw en
een kelder)
Gemotiveerde bezwaarschriften kunnen gedurende 6 weken
na de dag van verzending van de vergunning worden
ingediend bij het college van Burgemeester en Wethouders 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).

BOUWVERGUNNING (3.22/3.23 Wro)
Het college van Burgemeester en Wethouders van
Velsen heeft bouwvergunning met ontheffing verleend
voor:
BL-82-2009 Wüstelaan 38 te Santpoort-Zuid;
het legaliseren van een erfafscheiding
Op grond van artikel 8:1 van de Algemene wet
bestuursrecht kunnen belanghebbenden tegen dit
besluit binnen een termijn van 6 weken vanaf de dag
na verzending een gemotiveerd beroepschrift indienen
bij de rechtbank Haarlem, sector Bestuursrecht,
Postbus 1621, 2003 BR Haarlem.

TOESTEMMINGEN
Het college van Burgemeester en Wethouders van
Velsen heeft toestemming verleend voor:
PS-26-2009 Lange Nieuwstraat 471 en 791 te
IJmuiden; verzoek tot het wijzigen van de
gebruiksbestemmimg van de percelen
Lange Nieuwstraat 471 en 791
Op grond van artikel 8:1 van de Algemene wet
bestuursrecht kunnen belanghebbenden tegen dit
besluit binnen een termijn van 6 weken vanaf de dag
na verzending een gemotiveerd beroepschrift indienen
bij de rechtbank Haarlem, sector Bestuursrecht,
Postbus 1621, 2003 BR Haarlem.

MONUMENTENVERGUNNING
Het college van Burgemeester en Wethouders van
Velsen heeft monumentenvergunning verleend voor:
MO-7-2009 Trompstraat 208 te IJmuiden; het renoveren van een gemeentelijk monument
MO-8-2009 Buitenhuizerweg 2 te Velsen-Zuid; het
plaatsen van ventilatiedoorvoeren en
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het aanpassen van het interieur t.p.v. de
toiletten (gemeentelijk monument)
Gemotiveerde bezwaarschriften kunnen gedurende 6 weken
na de dag van verzending van de vergunning worden
ingediend bij het college van Burgemeester en Wethouders 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).
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AANMELDING EVENEMENTEN 2010
In verband met planning en afstemming is het van
belang om in een vroeg stadium inzicht te hebben in
het aantal en soort evenementen waarvoor in het jaar
2010 een vergunning wordt aangevraagd.
Organisatoren van evenementen dienen voor 15 oktober
a.s. hun evenement(en) aan te melden bij de gemeente
Velsen, bureau Vergunningen en Uitvoering.

Open dag Kerbert
Dierentehuis

Cursus internet
en e-mail
Velsen - Bibliotheek Velsen
heeft weer ruimte voor nieuwe
aanmeldingen voor de introductiecursus Internet en E-mail. De
cursus bestaat uit twee dagdelen. Tijdens het eerste dagdeel
maken cursisten kennis met het
surfen op het wereld wijde web.
In het tweede dagdeel gaat meneen e-mail adres aanmaken en
de eerste mailtjes versturen. Wie
nog niet met de muis kan omgaan krijgt voorafgaand de mogelijkheid om hier aan te werken. De cursus bestaat uit twee
dagdelen in de centrale bibliotheek in IJmuiden aan het Dudokplein of in Bibliotheek Velserbroek aan Maanbastion 476
en kan volgens afspraak worden gevolgd in IJmuiden op de
vrijdag van 10.00 tot 11.30 uur of
in Velserbroek op de donderdagmiddag van 14.30 tot 16.00 uur.
Kosten voor deze cursus zijn 5
euro voor leden of 7,50 voor nietleden. Opgeven kan bij de servicebalie van de Centrale Bibliotheek in IJmuiden of via 0255525353. Kijk ook op www.bibliotheekvelsen.nl.

Cultuurnacht
verder als
‘Feestival’
Velsen - Zaterdag 21 november steekt de Cultuurnacht Velsen in een nieuw jasje. ‘Feestival’ is de nieuwe benaming van
de Cultuurnacht. De datum is
verplaatst van september naar
november, en het aantal locaties verminderd,. De deelnemende locaties zijn de Stadsschouwburg, het Kunstencentrum, de
bibliotheek (waar ook het Pieter Vermeulen Museum iets organiseert), RC de Ruimte, Witte
Theater en het Zee- en Havenmuseum.
Emileo Theaterprodukties organiseert een activiteit die op de
route ligt, maar het is nog niet
helemaal duidelijk waar. Er is gekozen voor het thema beesten.
Het programma moet nog even
een verrassing blijven. De datum staat vast, zaterdag 21 november.

Voor aanmeldingsformulieren kunt u terecht bij het
klantencontactcentrum. Ook is het mogelijk het aanmeldingsformulier te downloaden van de website van
de gemeente www.velsen.nl bij Velsen actueel. Voor
vragen over dit onderwerp kunt u terecht bij de evenementencoördinator, tel. (0255) 56 72 00.

IJmuiden – Het Kerbert Dierentehuis houdt zondag 4 oktober
Open Dag. Iedereen is van harte welkom om een kijkje achter
de schermen te nemen en kennis te maken met de asieldieren.
Het Kerbert Dierentehuis aan de
Heerenduinweg 8 is zondag geopend van 12.00 tot 16.00 uur.
De entree is gratis, maar iets lekkers voor de honden of katten of
een donatie is altijd welkom natuurlijk. Ook asieldieren verdie-

nen het om in de week rond Dierendag extra verwend te worden.
Het mooiste cadeau voor een
dier in het asiel is natuurlijk een
nieuw thuis. Het Kerbert Dierentehuis stelt alles in het werk om
de dieren een ander goed thuis
te geven. Op de dag zelf worden
er geen dieren geplaatst. Dit om
een impulsieve aanschaf te voorkomen. Wel is het mogelijk om
een dier te bespreken en het dan
later in de week op te halen.

IJmuiden - Schaatsvereniging
Velsen begint op zaterdag 3 oktober weer met schaatslessen
voor de jeugd van 6 tot en met
14 jaar, op de overdekte kunstijsbaan in Haarlem. De schaatslessen worden gegeven op zaterdagochtend van 8.20 tot 9.20 uur.
De deelnemers aan de schaatscursus worden naar gelang hun
vaardigheid op het ijs ingedeeld in groepen die onder lei-

ding staan van ervaren instructeurs. De volledige cursus duurt
tot en met zaterdag 13 maart en
leidt op voor een schaatsvaardigheidsbewijs of een schaatsdiploma.
Op de laatste dag wordt de cursus traditioneel afgesloten met
een elfstedenstempeltocht. Belangstellenden kunnen zich opgeven en informatie verkrijgen
bij Mevr. T. Looijaard, van Dalen-

Competitienieuws
Badmintonclub IJmond Schaatsvereniging
Velsen start met lessen
IJmuiden – De badmintonners
van BC IJmond zijn weer begonnen aan de competitie. Alle vier de teams hebben inmiddels twee wedstrijden gespeeld.
Teams 1 en 2 komen uit in de
tweede klasse district, teams 3
en 4 zijn vorig jaar kampioen geworden en spelen nu beide in de
derde klasse district.
Het eerste team speelde thuis 44 gelijk tegen Vliegende Shuttle en wist afgelopen zondag
met 3-5 uit bij Almere te winnen.
De herendubbel en damessingles werden verloren, Paul van
de Keer won na lange tijd weer
zijn single.
Team 2 is nog beter begonnen.
Uit tegen Harpoen werd met 35 gewonnen, afgelopen donderdag won het team van Steven
Rozemeijer thuis met 6-2 van
Oranje-Boven uit Uitgeest. Steven verloor zijn single en dubbel
in drie sets, de beide mixed dubbels werden in drie sets gewonnen. Met de hulp van diverse in-

vallers (nu al) verloor het gepromoveerde derde team uit met 53 van Vennewater en speelde het
thuis met 4-4 gelijk tegen Heerhugowaard. Hierbij werden alle
singles verloren, maar alle dubbels gewonnen. Team 4 tenslotte moest eerst thuis tegen Huizen. Zij verloren met 3-5, Ed v.d.
Wal viel geblesseerd uit en werd
vervangen door Steven Komin.
De tweede wedstrijd, uit tegen
De Gors in Purmerend, ging wat
makkelijker. Het werd een 1-7
overwinning, alleen Suzan Heilig
verloor haar single.
Na de open avonden van 15 en
17 september zijn er nog rackets over die nieuwe leden bij
aanmelding gratis kregen. Bent
u geïnteresseerd en wilt u kennismaken met het badmintonnen bij deze gezellige vereniging, dan kunt u nog profiteren
van de actie. BC IJmond speelt
op dinsdag- en donderdagavond
van 20.00 tot 23.00 uur in sporthal IJmuiden-Oost. Meer infor-

Formulierenbrigade
Velsen - Bewoners van Velsen
met een laag inkomen hebben
misschien wel recht op bepaalde
voorzieningen of regelingen die
de financiële situatie verbeteren.
De formulierenbrigade Velsen
helpt bij het invullen van de formulieren en kijkt naar de regelingen en voorzieningen die van
toepassing kunnen zijn. Ook is
er Bijzondere Bijstand voor chro-

nisch en gehandicapten en is er
kwijtschelding gemeentelijke en waterschapsbelastingen mogelijk. Bel om een afspraak te
maken tussen 9.00 en 17.00 uur
0255-533885. Of loop even binnen bij Loket Velsen voor Wonen,
Welzijn en Zorg, Rijnstraat 2 in
IJmuiden of maak een afspraak
maken via formulierenbrigadevelsen@madi-mk.nl. De formu-

Heren Strawberries
winnen moeizaam
Driehuis - Het eerste herenelftal van hockeyclub Strawberries
heeft zondag moeizaam met 21 gewonnen van Magnus. Na
Sneek was de tegenstander opnieuw erg zwak. Een ruime overwinning lag voor de hand, ware het niet dat Strawberries slordig speelde. In de openingsfase
creëerde de thuisploeg veel kansen, maar de aanvallers waren
niet scherp genoeg. Desondanks
kwamen ‘de aardbeien’ wel op
voorsprong. Daan van Poorten
scoorde zijn eerste doelpunt van
het seizoen. Strawberries wist
echter niet door te drukken en
miste veel kansen. Net als vorige week werd er een strafbal gemist. De tot dan toe matig spelende ploeg ging met de magere
voorsprong de rust in.

In de tweede helft speelde iedereen, op Indigo Man Of The
Match Daan Groeneveld na, ver
onder zijn niveau. Coach Erik van
Hofwegen wisselde bijna iedereen om hier verandering in aan
te brengen. Dit lukte niet erg
goed, behalve dat Van Poorten
zijn tweede doelpunt maakte.
Magnus gaf de wedstrijd echter
niet op en scoorde een tegendoelpunt. Strawberries kwam
bijna nog verder in de problemen, maar Wouter Rempt stond
weer ouderwets goed te keepen.
Het laatste fluitsignaal bracht
een einde aan een zeer slechte partij van Strawberries. Door
de overwinning staat het team
samen met Spandersbosch met
het maximale aantal punten aan
kop. (Finn van Leeuwen)

