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KOUD, GUUR!

Bouw bediencentrale
nieuwe zeesluis van start
Velsen - Afgelopen maandag werd in SHIP stilgestaan bij de start van de
bouw van de bediencentrale
als onderdeel van de nieuwe
zeesluis. Een mijlpaal in het
project, die ook van belang
is voor het havenbedrijfsleven. Bob Demoet, hoofdingenieur-directeur Rijkswaterstaat overhandigde symbolisch de sleutel van het

nieuwe bediengebouw aan
Rijkshavenmeester Marleen
van de Kerkhof van Havenbedrijf Amsterdam. Vervolgens werd samen met architect Kristian Koreman de
maquette van het gebouw
onthuld. De bediencentrale komt aan de zuidzijde van
de sluiskolk op het sluizencomplex IJmuiden en wordt
de nieuwe werkplek van de

sluiswachters van de zeesluis. Aannemersconsortium OpenIJ verantwoordelijk
voor de aanleg van de nieuwe zeesluis zet een markant gebouw neer dat van
alle moderne technieken
is voorzien. Zonne-energie
zorgt voor een energieneutraal gebouw. Eind 2019 is
het gebouw gereed. (foto:
Ko van Leeuwen)

‘Versmallingen bij
Middensluis definitief’
IJmuiden - Rijkswaterstaat start maandag met
het vervangen van de tijdelijke versmallingen bij
de bruggen over de Middensluis op het sluizencomplex IJmuiden. In de
definitieve situatie komen daar rijbaanscheidingen en versmallingen, zodat zware voertuigen niet over de bruggen
kunnen rijden.
De werkzaamheden voor
de brug van de Middensluis aan zeezijde staan gepland tussen 16 en 28 oktober 2017. De werkzaamheden voor de brug aan de

kanaalzijde vinden plaats
van 30 oktober tot en met
1 december 2017. Verkeer
over het sluizencomplex
moet in deze periode rekening houden met ernstige
hinder, omdat er maar één
brug beschikbaar is. Hierdoor moet het verkeer om
en om over de beschikbare brug. Bij het schutten
van een schip in de Middensluis is het verkeer volledig gestremd waarbij de
wachttijd kan oplopen tot
circa 40 minuten.
Bij de bruggen van de Middensluis zijn ruim een jaar
geleden tijdelijke versmallingen geplaatst, die zwa-

re voertuigen moesten ontmoedigen om over de bruggen te rijden. Reden hiervoor was de ontdekking
van scheurvorming in de
constructie van een van de
bruggen. De bruggen over
het sluizencomplex hebben
een maximale aslast van 1.6
ton. Zwaarder vrachtverkeer mag niet over de bruggen.
De niet beschikbare brug
wordt opengezet, zodat er
gelijktijdig onderhoud aan
de brug uitgevoerd kan
worden. Zo combineert
Rijkswaterstaat zoveel mogelijk verschillende werkzaamheden.

TIJD VOOR
WINTERBANDEN

ALBATROS BANDEN
IJMUIDEN
0255-511 730

DEZE WEEK IN DE KRANT

Win een Healthbox
t.w.v. €130,ZATERDAG 14 OKTOBER
AANVANG 14.30 UUR
SPORTPARK ZEEWIJK:

Stormvogels

tegen

Zandvoort

(‘Meer op zaterdag’)

Deze advertentie is aangeboden door:

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

VERSPREIDNET
CASTRICUMMERWERF 37-39
1901 RV CASTRICUM
TEL. 0251-674433
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Typisch IJ muiden

COLOFON

Door Erik Baalbergen
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Dinsdag voor 14.00 uur
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Chef redactie:
Friso Huizinga
redactie:
Karin Dekkers, Marja van der Wulp,
Joop Wayenberg
Directie:
Frits Raadsheer
Mobiel 06-53951836
bladmanager:
Veroni Pereboom
Mobiel 06-30695175
Druk:
Janssen/Pers Rotatiedruk
Verspreiding en
bezorgklachten:
www.verspreidnet.nl
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Centrale administratie:
Visserstraat 10
1431 GJ Aalsmeer
Tel. 0297-341900
uitgave van:
Kennemerland PERS BV
oplaGE hoFGEEsT: 15.250
oplaGE juTTEr: 20.025
Ingezonden brieven:
Eenieder staat het vrij te reageren op artikelen of zijn mening
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spelen binnen de gemeente.
Uw ingezonden brief dient
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naam en adres, telefoon of emailadres. De redactie behoudt
het recht brieven in te korten of
te weigeren.
let op:
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attent, dat door ons in deze krant
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derden. Dus ook niet per e-mail,
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www.juTTEr.nl
www.hoFGEEsT.nl

IJmuiden - ‘Help de voedselbank de winter door’. Met deze slogan houdt Voedselbank
Velsen op zaterdag 14 oktober tussen 10.00 en 16.00 uur
een supermarktactie bij de Vomar aan het Kennemerplein in
IJmuiden.
De actie is nodig omdat telkens
in de najaarsperiode een duidelijke daling in aanvoer van levensmiddelen blijkt te zijn, terwijl de behoefte bij de klanten
natuurlijk niet afneemt. Daarom deze supermarktactie om
flink wat lang houdbare producten in te slaan om de klanten van de Voedselbank Velsen
de winter door te helpen.
Die dag zullen vrijwilligers
boodschappenlijstjes bij de ingang uitdelen waarop een aan-

Driehuis - Met ruim 20 jaar ervaring als manueel therapeut in
Velserbroek en Velsen Zuid zet
Herald Beck zijn praktijk voort
in het team van Fysio Driehuis.
Naast fysiotherapie, shock
wave-therapie, medisch zwemmen en psycho somatiek is het
aanbod van de praktijk nu gecompleteerd met manuele therapie.
Michiel Langbroek en Frank
Gutteling zijn zeer verheugd
met de komst van een gespecialiseerd therapeut op het gebied van het behandelen van
rug- en nekklachten. Als geregistreerd manueel therapeut
en credentialed McKenzie-therapeut heeft hij ervaring opgedaan in revalidatiecentra (Wijk
aan Zee), verschillende particuliere praktijken in de regio
(Velserbroek en Velsen-Zuid)
en gespecialiseerde rugpijnkli-

tal producten staat vermeld.
Aan de klanten van de Vomar
zal worden gevraagd een of
meerdere producten te kopen,
die in een speciaal ingerichte
kraam van de Voedselbank in
de winkel staan uitgestald. De
klant kan de producten pakken en hoeft dus niet de hele
winkel door te lopen om deze
te zoeken. De producten worden afgerekend bij de kassa.
Aan de uitgang staan de vrijwilligers weer klaar om de extra ingekochte producten van
de gulgevende klanten in ontvangst te nemen.
Ook kunnen er statiegeldbonnetjes worden gedoneerd en in
een speciaal daarvoor bestemde bus kunnen worden gedeponeerd.

nieken (Hoofddorp en Delden).
Binnen Fysio Driehuis biedt de
komst van Herald Beck mogelijkheden tot het nog beter behandelen van rug- en nekklachten. Men kan hierbij denken aan acute rug,- en nekpijn,
hernia’s, Ischias, spit, uitstralingspijn in arm of been, scoliose, artrose (slijtage), a-specifieke lage rugpijn en stenose.
Mocht onverhoopt toch nader
specialistisch onderzoek geïndiceerd zijn, bijvoorbeeld een
MRI, dan bieden de nauwe
contacten met gespecialiseerde rugartsen en neurologen
vanuit de kliniek, mogelijkheden tot snelle interventie. Voor
afspraken kunt u op werkdagen van 8.00 tot 19.00 uur bellen naar 0255-516367 of mailen
naar info@fysiodriehuis.nl. Binnenlopen kan natuurlijk ook:
Schaepmanlaan 10 in Driehuis.

Erik Baalbergen legt wekelijks een typisch IJmuidens
beeld vast. Soms naar aanleiding van de actualiteit of
een evenement, soms gewoon vanwege de mooie taferelen die IJmuiden doorgaans te bieden heeft of bijzondere gebeurtenissen die
plaatsvinden. Achter elke
foto schuilen wetenswaardigheden over IJmuiden.
Deze week aandacht voor
de Kalverstraat, een straat
met een lange geschiedenis.
De Kalverstraat is op het eerste
gezicht een gewone, naoorlogse straat tussen het Dudokplein
en het Velserduinplein. Toch
kent deze straat een lange geschiedenis, langer dan die van
menig andere straat in IJmuiden. Vóór 1901 was de straat
onderdeel van de Kerkweg die
vanuit het dorp Velsen naar het
westen liep.
De oudst bekende naam van
de Kerkweg is Adrichemmerkerckweg. Uit archeologisch
onderzoek blijkt dat de villa Adrichem ter hoogte van de
Hoogeberg nabij de watertoren aan de Evertsenstraat heeft
gelegen. In de achtste eeuw
schonk de Frankische koning
Karel Martel deze villa aan de
zendeling Willibrord. Over de
Adrichemmerkerckweg zullen
de latere bewoners van Adrichem naar de kerk in Velsen
zijn gegaan. Later heet de weg
Velserkerkweg en weer later
Kerkweg.
Rond de aanleg van het Noordzeekanaal (1865-1876) ontstaat
rond de kruising Kerkweg-Zeeweg (nabij het stadhuis) de kanaalgraverskolonie De Heide. De kanaalgravers vestigen zich hier vanaf rond 1865
met hun gezinnen in eenvou-

dige keten, hutten en soms afgedekte gaten in de grond. De
Kerkweg vormt hierbij de centrale weg. In de volksmond
krijgt dit stukje Kerkweg spottend de naam Kalverstraat, om
het contrast met de gelijknamige en toen bekendste winkelstraat in Amsterdam aan te
geven. In een IJmuider Courant
uit 1947 staat onder de kop
‘Hoe de Kalverstraat haar naam
kreeg’ een iets andere verklaring. Aan de Kerkweg stond
een winkel waar de bewoners
van alles konden kopen. De eigenaar Rademakers kiep op
de terugweg van de jaarlijkse
koemarkt in Velsen met enkele kalveren door de straat. “Hett
Lijkt de Kalverstraat wel,” werd
er gezegd. Sindsdien zou de
straat haar naam hebben. Vanaf 1875, als de bewoners de gemeente Velsen verzoeken om
de zandweg te bestraten, komt
de naam in gemeentelijke stukken voor. Pas in 1901 volgt het
raadsbesluit waarin de naam
Kalverstraat wordt vastgesteld.
Rond de eeuwwisseling, 25 jaar
na opening van het Noordzeekanaal, bestaat de bebouwing
aan de Kalverstraat vooral uit
cafés, winkeltjes, werkplaatsen
en woonhuizen en een kerkje.
Tijdens de Tweede Wereldoorlog wordt de buurt op last van
de Duitsers gesloopt. Na de
oorlog verrijzen woningen aan
de zuidzijde en bedrijfspanden
van de Zaanlandsche Houthandel, autobus- en garagebedrijf
Stormvogels en kousenatelier
Hin aan de noordzijde. Enkele jaren na het afbranden van
de houthandel (1977) wordt
het Beekmansbos aangelegd.
Stormvogels is al jaren verhuisd
en op de plek van Hin staat nu
een supermarkt met daarboven
de bibliotheek.

FAMILIEBERICHTEN

Nu ook oNLINE
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12 OKTOBER

Sociaal Wijkteam organiseert een koffieochtend in
Bibliotheek Velserbroek. Van
10.30 tot 12.00 uur.

Buitenplaats Beeckestijn:
Tentoonstelling ‘Parabool’.
Geopend van donderdag tot
en met zondag van 11.00 tot
16.00 uur. Toegang 4,-.
Spaanse avond bij Restaurant Inger. Reserveren kan
via reserveringen@restaurantinger.nl.
Stadsschouwburg Velsen:
‘Op zoek naar geluk’, interactief theatercollege. Aanvang 20.15 uur.

13 OKTOBER

Voorronde biljarttoernooi
met handicap (Hofstede
over Rood) bij Biljartclub de
Hofstede. De ochtendpartijen beginnen om 09.30 uur, ‘s
middags wordt om 13.00 uur
gestart. Locatie De Hofstede, Aletta Jacobstraat 227 in
Velserbroek. Toernooi is voor
het goede doel.
Pieter Vermeulen Museum: Tentoonstelling ‘Tuin vol
Geheimen’. Voor iedereen
vanaf 3 jaar. Open van 13.00
tot 17.00 uur.
Revolve met ‘Het dagboek
van de tijd’ in ‘t Mosterdzaadje, Kerkweg 29 Santpoort-Noord. Aanvang 20.00
uur. Toegang gratis, bijdrage
in de onkosten wenselijk.
Telstar-FC
Dordrecht.
Aanvang 20.00 uur.
Stadsschouwburg Velsen:
‘De Gouden Jaren’. Aanvang
20.15 uur.

14 OKTOBER

Rommelmarkt in de Dwars-

ligger, Planetenweg 338
IJmuiden. Vanaf 09.00 uur.
Pinkenweekend bij de
Naaldkerk in SantpoortNoord. Traditionele markt
van 09.00 tot 14.00 uur.
Voorronde biljarttoernooi
met handicap (Hofstede
over Rood) bij Biljartclub de
Hofstede. De ochtendpartijen beginnen om 09.30 uur, ‘s
middags wordt om 13.00 uur
gestart. Locatie De Hofstede, Aletta Jacobstraat 227 in
Velserbroek. Toernooi is voor
het goede doel.
Gezondheidsmarkt in Medipoint winkel in Haarlem.
Van 10.00 tot 16.00 uur. Toegang gratis.
Voedselbank houdt actie
bij de Vomar aan het Kennemerplein in IJmuiden. Van
10.00 tot 16.00 uur.
Taxatiedag van munten in
De Vrijburcht, Vrijburglaan 2
in Heemskerk. Van 13.00 tot
17.00 uur. De entree is gratis.
Zee- en Havenmuseum IJmuiden open van
13.00 tot 17.00 uur. Expositie ‘IJmuiden Weerspiegeld’.
Expositie ‘Vissersschepen’
door Jan de Reus. 3 Speurtochten voor kinderen van
kleuter tot puber.
Repair Café in ‘t Brederode
Huys, Bloemendaalsestraatweg 201 Santpoort-Zuid.
ANWB Fietsverlichtingsactie.
Van 13.30 tot 16.00 uur.

Whisky & Rum aan Zee
festival in het Apollo Hotel IJmuiden Seaport Beach.
Middagsessie van 14.00 tot
17.30 uur (voorafgaand van
12.30 tot 14.00 uur Masterclasses). Avondsessie van
19.00 tot 22.30 uur.
Reünie oud-leden Scoutinggroep Wiawaha Velsen. Vanaf 16.00 uur in het clubhuis
aan de Bosweg 2 in VelsenZuid.

15 OKTOBER

IJmondse bourgondische
fietstocht. Zie www.facebook.com/IJmondse-Fietstocht.
Voorronde biljarttoernooi
met handicap (Hofstede
over Rood) bij Biljartclub de
Hofstede. De ochtendpartijen beginnen om 09.30 uur, ‘s
middags wordt om 13.00 uur
gestart. Locatie De Hofstede, Aletta Jacobstraat 227 in
Velserbroek. Toernooi is voor
het goede doel.
Café Bartje organiseert
een autorally. Start 10.00
uur. Kosten 25,- p.p. incl. lunch en diner. Wel eerst
inschrijven bij het café aan
de Hoofdstraat 150 in Santpoort-Noord.
Meditatie, een bezinningsvraag en een affirmatief gebed bij Carmen de
Haan in Santpoort-Noord.
Opgeven kan tot 10.00 uur
op de dag zelf via info@carmendehaan.nl of shatsapp
06-21216801.
Lezing door dr. Tjeu van den
Berk met als thema ‘Goed en
kwaad in de visie van Carl
Gustav Jung’. De Kapel, Potgieterweg 4 Bloemendaal.
Aanvang 10.30 uur.

14.15 uur. Daarna bestaat
het programma uit: Historische rondleiding. Workshop
mindfulness, Gedichten &
muziek en het rouwcafé. Zie
ook bloemendaal.nl/begraafplaatsen.
ZoMiPo in Velserduin. Optreden Blokkerder Dansgroep. Aanvang 14.00 uur.
Engelmundus en meer presenteert Bender in concert in
de Engelmunduskerk in OudVelsen. Van 15.00 tot 16.00
uur.

Muziek en Marjolein Meijers in ‘t Mosterdzaadje, Kerkweg 29 SantpoortNoord. Aanvang 15.00 uur.
Toegang gratis, bijdrage in
de onkosten wenselijk.
Vespers in de Engelmunduskerk in Driehuis. Aanvang 19.15 uur.

16 OKTOBER

Pinkenweekend bij de
Naaldkerk in SantpoortNoord. Om 10.30 uur meditatieve viering in de kerk.
Om 13.00 uur traditionele
bridge & klaverjasdrive. Zie
ook www.olvab.nl
Hondjekoek viert hun 5-jarig bestaan met een hondenstrandfeest op de IJmuiderslag en bij strandpaviljoen Beach Inn. Van 11.00
tot 16.00 uur.
Taxatiedag van munten in
Noorddamcentrum. Noorddammerweg 1 in Amstelveen. Van 13.00 tot 17.00 uur.
De entree is gratis.
Pieter Vermeulen Museum: Tentoonstelling ‘Tuin vol
Geheimen’. Voor iedereen
vanaf 3 jaar. Open van 13.00
tot 17.00 uur.
Zee- en Havenmuseum IJmuiden open van
13.00 tot 17.00 uur. Expositie ‘IJmuiden Weerspiegeld’.
Expositie ‘Vissersschepen’
door Jan de Reus. 3 Speurtochten voor kinderen van
kleuter tot puber.
Algemene Begraafplaats
Bloemendaal bestaat 100
jaar en houdt open dag van
14.00 tot 17.00 uur. De open
dag begint met een lezing
van Ad van Nieuwpoort om

tot 12.00 uur.
Pieter Vermeulen Museum: Tentoonstelling ‘Tuin
vol Geheimen’. Voor iedereen vanaf 3 jaar. Open van
13.00 tot 17.00 uur. Workshop knutselen van 13.30 tot
15.30 uur. Kosten 1,50 bovenop de entreeprijs.

Zee- en Havenmuseum IJmuiden open van
13.00 tot 17.00 uur. Expositie ‘IJmuiden Weerspiegeld’.
Expositie ‘Vissersschepen’
door Jan de Reus.
3 Speurtochten voor kinderen van kleuter tot puber.
Buitenplaats Beeckestijn
Kindervertelmiddag
voor
4-8 jaar. Van 14.00 tot 16.00
uur. Kosten 6 euro per kind.
Kan ook als verjaardagspartijtje Opgeven kan via carla–schut@hotmail.nl of 0626038252. Dit kan tot dinsdag ervoor tot 17.00 uur.
Cees de Baare geeft een
lezing over zijn jeugdboek
Cyber Jack. Van 19.00 tot
21.30 uur in Bibliotheek Velsen. Toegang gratis.
Stadsschouwburg Velsen:
Carine Crutzen in ‘Nellie’.
Aanvang 20.15 uur.

Taxatiedag van munten
in Hotel De Beurs, Kruisweg 1007 in Hoofddorp. Van
13.00 tot 17.00 uur. De entree
is gratis.
Muntenclub
organiseert
een clubavond in Het Terras,
Dinkgrevelaan Santpoort- 19 OKTOBER
Noord. Vanaf 19.00 uur is de Oecumenische
koffiezaal open. Toegang is gratis. ochtend in de Engelmunduskerk in Velsen-Zuid. Aanvang 10.00 uur.
Sociaal Wijkteam organi17 OKTOBER
seert een koffieochtend in
Kledingbeurs Het Kruis- Bibliotheek Velserbroek. Van
punt van 10.00 tot 12.00 uur 10.30 tot 12.00 uur.
in Velserbroek. Elke dinsdag- Buitenplaats Beeckestijn:
ochtend.
Tentoonstelling ‘Parabool’.
Inspiratieworkshop vooraf- Geopend van donderdag tot
gaand aan de viering van Al- en met zondag van 11.00 tot
lezielen Velsen Verlicht. De 16.00 uur. Toegang 4,-.
workshop wordt gehouden Stadsschouwburg Velsen:
in de gemeentelijke wijkpost, DDF Crew: touwtje springen
W. Danielslaan 53 Santpoort- 2.0 in ‘Retuned’. Aanvang
Noord. Van 19.30 tot 21.00 19.30 uur.
uur.
Stadsschouwburg Velsen:
Nasrdin Dchar in ‘DAD’. Aanvang 20.15 uur.

18 OKTOBER

OIG
tweedehandswinkel open aan Industriestraat,
IJmuiden. Van 9.00 tot 12.00.
06-26038252.
Inloopspreekuur Sociaal
Wijkteam Santpoort, Driehuis en Velsen-Zuid in Het
Terras, Dinkgrevelaan 17 in
Santpoort-Noord. Van 11.00

Aanmelden
gratis nieuwsbrief via
nieuws@rtvseaport.nl
rtvseaport.nl/agenda
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The Harbour Espressobar is een schot in roos

IJmuiden - Liefhebbers van
lekkere koffie, eerlijke thee
en vers gebakken taart
kunnen sinds 1 september terecht op de Halkade
in IJmuiden. In één van de
prachtige panden van Les
Halles heeft Sabine Roderkerke ruim een maand geleden The Harbour Espressobar geopend. De bezoekers reageren enthousiast
op de nieuwkomer in de haven.

Het interieur van The Harbour
oogt industrieel, maar tegelijkertijd ook huiselijk. Dat komt
door het gevarieerde meubilair, dat zowel van Marktplaats
als bij De Kleine Verhuizer
vandaan komt. Statige Chesterfield-banken worden afgewisseld met stoelen die vroeger in een schoolklas gestaan
moeten hebben. Aan het plafond hangen lampen met een
maritiem verleden.
Maar de echte eyecatcher is
de houten bar van ruim tien
meter breed. Dit imposante
bouwwerk is het domein van
Sabine, die twee jaar geleden
door een inzamelactie voor
Serious Request op het idee
kwam om een eigen zaak te
beginnen. Ze volgde haar hart
(en een barista-opleiding in
Utrecht) en liep stage in Haarlem. Via via kwam ze terecht
op de Halkade, waar ook kwaliteitszaken zoals L’Amuse, Oscar en de kookstudio van René Pluijm gevestigd zijn. Een

prachtige plek voor een espressobar waar iedereen zich
meteen thuis voelt!
,,Het overtreft al mijn verwachtingen’’, zegt Sabine als we
haar vragen hoe de eerste weken zijn verlopen. ,,De bezoekers zijn erg enthousiast. Zij
vinden de sfeer zo prettig dat
ze meestal een tweede kop
koffie of thee bestellen. Er komen veel toeristen binnenlopen die onderweg zijn naar de
boot, maar we hebben inmiddels ook een grote groep vaste gasten die een bezoek aan
The Harbour combineert met
boodschappen doen bij de
bakker of de viswinkel.’’
Sabine serveert tien verschillende koffievarianten die ze
maakt met de vers gemalen koffiebonen van Stooker
Roasting Company uit Amsterdam. Alle varianten zijn ver-

krijgbaar in drie verschillende
maten en met uiteenlopende
melk- of sirooptoevoegingen.
Voor bezoekers met lekkere
trek staan er op de bar altijd
meerdere dagverse taarten,
muffins of brownies klaar. Een
tosti’s is binnen enkele minuten bereid.
The Harbour is een grote aanwinst voor IJmuiden. Het is
een plek waar toeristen en lokale bezoekers elkaar in een
huiselijke sfeer treffen en met
elkaar in gesprek raken, maar
ook een plek waar zakenmensen even rustig kunnen werken. Wij weten één ding zeker:
hier komen we vaker!
The Harbour Espressobar, Halkade 19a, IJmuiden, telefoon
0255-745036. Zie ook www.
facebook.com/theharbourespressobar. (foto: Jeroen Zorgdrager)

Schotland in Caribische sferen...
IJmuiden - ‘Where Whisky
meets Rum’. Nog enkele dagen en de elfde editie van het
Whisky & Rum aan Zee festival vangt weer aan. Rum en
whisky is en blijft ongekend
populair en hebben beide
producten op dit festival verenigd. Er zijn zoveel overeenkomsten in de productiewijze
en de rijping waarop dit vloeibare goud zijn smaak en geur
ontwikkeld.
Maar liefst 35 importeurs geven acte de préséance en
presenteren maar liefst 500
whiskies, rums, bourbons en
nieuwe releases! Tevens kun
je je kennis testen door mee
te doen met de Proef Olympics waar het allemaal draait
om blind proeven of proef
Amerikaanse Bourbons die
veelal niet eens in Nederland
te koop zijn van Mr. Bourbon
himself.

Op muzikaal en culinair gebied zijn beide werelden ook
verenigd met live muziek van
het Cubaanse duo ‘Remembranza Cubana’, en wordt ontvangen door Steve de Bagpipe Player. Gitarbox Henri geeft een workshop over
van hoe je van een sigaarkist
een gitaar maakt en zal zeker
de Blues ten gehore brengen.

Rum, Whisky, Bourbon gaan
zo goed met sigaren! La Casa
del Habano is ook weer present met een top assortiment
aan Cubaanse sigaren. Zonder ‘fingerlicking good fingerfood’ geen festival dus zijn
ook de Caribische en Schotse keuken zijn vertegenwoordigd door de goedlachse Rosanne uit St.Maarten en de
Schotse chefkok Wullie Macmorland. De chefkok van het
Apollo hotel maakt het plaatje
van gerechten compleet met
een Amerikaans BBQ tintje.
Er zijn nog kaarten. Bezoekers van Whisky & Rum aan
Zee kunnen kiezen uit de
middagsessie (14.00 tot 17.30
uur) of de avondsessie (19.00
tot 22.30 uur). Ga voor kaarten naar www.whiskyenrumaanzee.nl of bel Slijterij &
Wijnhuis Zeewijck: 0255540331.

Fietsersbond vraagt
om actief fietsbeleid
Velsen - De Velsense Fietsersbond heeft een handreiking opgesteld voor alle partijen die
mee gaan doen met de gemeenteraadsverkiezingen op 18
maart 2018, want de nieuwe gemeenteraad moet een nòg grotere inzet leveren voor de fiets.
Kees Joustra en Han van Spanje, twee van de actieve leden
van de Fietsersbond Velsen,
lichten de handreiking toe. ,,De
afgelopen vier jaar is de fietser in Velsen zeker niet vergeten, zie de verbeterde fietspaden. Toch krijgt het belang van
de fiets niet voldoende aandacht bij nieuwe infrastructuur. Zo is het nieuwe fietspad
naast de HOV-baan in Driehuis
te krap en zijn de fietsstroken
op de hoofdfietsroute in Santpoort te krap, zelfs volgens de
normen. Ook zijn de kruisingen
niet veilig genoeg. Bij bouwprojecten worden kansen gemist,
zo worden fietsenstallingen regelmatig niet volgens de normen aangelegd. Een voorbeeld
hiervan is de sporthal in Driehuis: een mooi gebouw, maar
de fietsenrekken zijn te weinig
en volstrekt niet volgens de huidige normen.”
De komende jaren moet er veel
gebeuren voor de fiets. Het
Pontplein herinrichten, het aanleggen van een netwerk van
fietssnelroutes, fietsroutes her-

stellen in het recreatieschap
Spaarnwoude en het maken
van goede fietsenstallingen bij
openbare gebouwen. Het aantal afvaarten van de pont is van
groot belang voor het fietsgebruik; een knelpunt voor de gemeente en voor de regio dat
Velsen moet gaan oplossen.
Steeds meer Velsenaren ontdekken de voordelen van de ebike en de speed-pedélec en
vragen om fietsroutes. ,,De gemeente moet inspelen op de
groeiende behoefte aan fietsvoorzieningen”, vindt de Fietsersbond.
Ook het Rijk en de provincie
hebben de fiets ‘herontdekt’.
Door de zorgen over de dichtslibbende A9 en de opkomst
van de e-bike heeft de fiets zijn
plek in het mobiliteitsbeleid gekregen. Velsen moet met eigen
fietsplannen komen die in dit
beleid passen, afgestemd met
de omliggende gemeenten. De
Velsense fietser blijft immers
niet binnen de grenzen van de
gemeente.
Voor Fietsersbond Velsen blijft
het niet bij de handreiking. ,,Wij
willen graag het debat aangaan met alle politieke partijen.
De fiets geeft Velsen een aantrekkelijke woonomgeving en is
economisch van belang.” Meer
weten? Mail naar velsen@fietsersbond.nl.

Veel Hells Angels bij
afscheid clubgenoot
Velsen - Hells Angels uit binnen- en buitenland komen dit
weekend naar IJmuiden om
afscheid te nemen van een
overleden clubgenoot.
Zij rijden zaterdag om 12.00
uur in een lange stoet van het
clubhuis in de Kanaalstraat
naar begraafplaats Westerveld
in Driehuis. De route loopt via
de Halkade, Dokweg, Orionweg, Heerenduinweg, Waterloolaan en Driehuizerkerkweg.

De stoet telt minstens 500 motoren, maar het kunnen er ook
veel meer zijn. Daarom sluit de
politie tussen 12.00 en 13.00
uur verschillende wegen af.
Het afscheid wordt georganiseerd door de lokale chapter
Westport, waarvan de overleden Hells Angel al meer dan
dertig jaar lid was. Zij willen
de weggebruikers in Velsen bij
voorbaat bedanken voor hun
begrip.
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Hotel Augusta na 33 jaar
over in andere handen

Inspiratiegids Florida,
Canada en Amerika
Ondanks dat de zomervakantie eigenlijk net achter de rug
lijkt wordt er ondertussen alweer hard nagedacht over de
vakantie in het nieuwe jaar.
Bij een groeiend aantal mensen klinkt de wens om vooral toch eens Amerika of Canada te bezoeken. En terecht:
op het Noord-Amerikaanse continent valt enorm veel
te zien. Zo tref je er uitgestrekte gebieden en verbluffend mooie parken. Maar er

IJmuiden - Voor de liefhebbers van maritieme schilderijen een extra reden om het
Zee-en Havenmuseum te bezoeken: vanaf 14 oktober exposeert Jan de Reus met schilderijen van zijn IJmuidense
vloot.
Jan de Reus was als jongetje
al geïnteresseerd in alles wat
met de zee en varen te maken heeft. Zijn vader was haringvisser van beroep evenals zijn beide grootvaders. Ook
had hij de ambitie om naar zee
te gaan en wilde graag stuurman worden op de grote vaart.
Dat plan is niet uitgekomen.
Op advies van zijn vader is Jan
uiteindelijk niet naar de hogere zeevaartschool gegaan,
maar heeft hij na de middelbare school HTS Elektrotechniek
gedaan. In militaire dienst had
Jan het geluk om bij de marine als reserveofficier het land
te mogen dienen. Kon hij toch
varen en wel op het fregat Hr.
Ms. De Ruyter, destijds het
vlaggenschip van de Koninklijke Marine. Een bijzondere en
leerzame ervaring.
In 1986 heeft Jan de Marine vaarwelgezegd en is vervolgens als IT-er bij een bank

Hoorn

Expo ‘Vissersschepen’
door Jan de Reus

Leen de Winter
lijsstrekker CU Velsen
Legenda

A22 (Alkmaar richting Haarlem)
een of meerdere rijstroken afgesloten
Vrijdag 13 oktober 23.00 uur tot
maandag 16 oktober 05.00 uur.

Reserveweekend: vrijdag 20 oktober
23.00 uur tot maandag 23 oktober
05.00 uur

Omleiding via -> A22 (richting Alkmaar)
-> via calamiteitenboog bij knooppunt
Beverwijk (A22 IJmuiden richting A9
Haarlem)

Vlooienmarkt
in Beverhof

Noordwijkerhout

N208
N206 N443

A4

Lisse

N207

N521

Aalsmeer
Uithoorn

A2

N523
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Raad behandelt
Begroting 2018

IJmuiden - Zaterdag vond op
Plein 1945 het Duurzame Helden Festival plaats. De Omgevingsdienst IJmond en de gemeente Velsen organiseerden
dit festival in nauwe samenwerking met diverse betrokkenen en organisaties, waaronder Energiek Velsen. De weergoden waren het festival echter niet goed gezind. Vanwege
regen en harde wind viel het
geplande openingswoord van
wethouder Floor Bal letterlijk in
het water.
Bij de stand van het Pieter Vermeulen Museum stond een interactieve waterbak waarmee
kinderen spelenderwijs de gevolgen van harde regen bij verharding én bij veel groen kunnen nabootsen. Onder de bezielende leiding van ‘hoofddijkgraaf’ Floor Bal kreeg een
groepje kinderen de opdracht
om de waterbak, gevuld met
stenen, vol water te laten lopen. Door middel van het wegpompen van het water en het
plaatsen van groene sponsen
in plaats van stenen werd snel

het effect van méér groen duidelijk. Hiermee was de officiële
start van operatie Steenbreek
een feit onder het motto: tegels
eruit, groen erin. De interactieve waterbak zal straks een plek
krijgen in het Pieter Vermeulen
Museum.
In het kader van ‘De dag van
het Huren’ had Woningbedrijf
Velsen op de hoek van de De
Noostraat en de Zoutmanstraat
een grote tent geplaatst waar
belangstellenden
informatie
konden krijgen over de renovatieplannen. Ook waren er afbeeldingen waarop te zien was
hoe de 2-, 3- en 4-kamerflats
er straks uitgaan zien en was
er gelegenheid om een kijkje te
nemen in één van de appartementen die bijna klaar is. Opvallend was onder meer de hoge mate van isolatie. Van een
langsrazende ziekenauto was
de sirene nauwelijks te horen!
In de gebouwen worden liftschachten aangebracht waardoor de hogere etages ook interessant worden voor ouderen. Zie ook www.wbvelsen.nl.

Velsen - De gemeenteraad
bespreekt op donderdag 19
oktober 2017 de Begroting
2018 in een openbare sessie, aanvang 19.30 uur in de
raadzaal van het gemeentehuis. In de Begroting 2018
staat wat de gemeente Velsen in 2018 wil bereiken en
hoeveel dat kost. De gemeenteraad geeft een eerste
oordeel over de Begroting
2018. Aan het begin van de
sessie kunnen inwoners van
Velsen inspreken over de
Begroting 2018. De insprekers kunnen zich aanmelden
bij de griffie uiterlijk donderdag 19 oktober 12.00 uur via
griffie@velsen.nl of 0255567502 met vermelding van
het onderwerp, naam, telefoon en e-mailadres. In de
raadsvergadering op donderdag 9 november 2017
debatteren de fracties over
de speerpunten voor 2018.
Het college van burgemeester en wethouders geeft hier
een reactie op. Daarna volgt
een tweede debat en discussiëren de raadsleden over de
ingediende moties en amendementen. Aan het eind
van deze raadsvergadering
stemt de gemeenteraad over
wijzigingen en voorstellen en stelt de gemeenteraad de Begroting 2018 vast.
De Begroting 2018 is gebaseerd op de Perspectiefnota
2017 die in juli door de gemeenteraad is vastgesteld.
In de Perspectiefnota staan
de ambities van Velsen voor
de toekomst, net als in de
Visie op Velsen 2025 en de
daaraan gekoppelde Strategische Agenda. De ambities van Velsen op het gebied van de economie, welzijn, bereikbaarheid, recreatie en woongenot blijven onverminderd van kracht. Meer
informatie over de vergaderingen kunt u vinden in de
raadskalender op www.velsen.nl/gemeenteraad en op
begroting.velsen.nl.

Muntenclub

Rectificatie
Schoolvolleybaltoernooi
IJmuiden - Vorige week is er door bureau Sportloket in de
Evenementenkalender per abuis vermeld dat het schoolvolleybaltoernooi op 25 oktober zal plaatsvinden in Sporthal
IJmuiden-Oost. Dit moet zijn: Sporthal Zeewijk.

Santpoort-Noord - Op
maandag 16 oktober organiseert de muntenclub weer
een clubavond in Het Terras. Deze avond spreekt drs.
B.J. van der Veen over Hartbert van Bierum (1139-1150).
De titel van zijn lezing is ‘Een
Utrechtse penning (her)ontdekt’. Daarna volgt de veiling
en verloting. De zaal is vanaf 19.00 uur open en de toegang is gratis. Meer weten?
Bel 06-26404240.

A9 urenlang afgesloten
door reeks aanrijdingen
Velsen - Het verkeer op de
A9 heeft zondag zeer grote
hinder ondervonden van een
reeks aanrijdingen waarbij
meer dan tien voertuigen betrokken waren.
Bij de vijf aanrijdingen, die
zondagochtend rond half elf
plaatsvonden, vielen twee
gewonden. In totaal zijn 36
mensen nagekeken door am-

bulancepersoneel. Bij de ongevallen waren veel kinderen betrokken. De hulpdiensten kwamen groots in actie
waardoor de A9 en de A22
richting Amstelveen urenlang
dicht waren.
Sommige
automobilisten
werden pas na 4 uur van de
snelweg geleid. (foto: Michel
van Bergen)

Twee IJmond-kwesties
in Velsense raad
Velsen - De gemeenteraad
van Velsen spreekt geen
voorkeur uit voor één van
de drie alternatieven voor de
verbinding A8-A9 en laat samen met de raad van Beverwijk de voor- en nadelen van
een fusie van de IJmondgemeenten onderzoeken. Dat
zijn twee belangrijke besluiten over IJmondse kwesties, die donderdag 5 oktober door de raadsleden zijn
genomen.
De verbinding A8-A9 en de
IJmond-fusie waren de enige
twee debat-onderwerpen die
op de agenda stonden. Daarnaast werden er zonder debat
of stemming besluiten genomen over zaken zoals het bestemmingsplan voor de Motorhuislocatie in SantpoortNoord, de groencompensatie
voor parkeergelegenheid op
het Zocherplantsoen in Velserbroek en de beleidsnota
Jeugd. Over deze onderwerpen was in de raadsessies
al overeenstemming bereikt.
Aanvankelijk had het college van Velsen zijn voorkeur
uitgesproken voor de zogenaamde golfbaanvariant voor
de verbinding A8-A9 tussen
Heemskerk en Zaanstad. Dit
alternatief heeft een gunstige verhouding tussen kosten

en baten, maar Beverwijk en
Heemskerk zijn hierop tegen
vanwege hun zorgen over de
leefbaarheid van de nieuwbouwwijk Broekpolder. Daarom heeft het Velsense college op aandringen van de
raad nu geen voorkeur uitgesproken. Wel maakt het zich
op zijn beurt zorgen over de
bedreiging van het UNESCO werelderfgoed de Stelling
van Amsterdam.
De beslissing over het onderzoek naar de voor- en
nadelen van een IJmondfusie werd tegelijkertijd door
de raden van Velsen van Beverwijk genomen. De gemeentes willen graag verder
met de IJmondiale samenwerking, maar derde partner
Heemskerk vindt een fusie
veel te ver gaan en daar ook
geen onderzoek naar verrichten. Daarom doen Beverwijk
en Velsen dat nu samen, zonder Heemskerk verder te willen schofferen.
Aan het begin van de vergadering waren toespraken en een minuut stilte voor
het overleden raadslid Rob
van den Brink. Aan het einde was de benoeming van
Ruurd Palsma uit Haarlem tot
de nieuwe griffier van Velsen.
(bron: RTV Seaport)
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Doelpuntenfeest
voor Waterloo G2
Driehuis - Waterloo G2 toog
zaterdagochtend met vier auto’s vol voetballers en begeiding naar Spanbroek waar zij
moesten spelen tegen HOSV
G1. Ondanks de vroegte pakte de wedstrijd goed uit. Met
aanvoerder Bjorn Gans had
iedereen een lijntje. Waterloo
G2 speelde erg goed, maar er
waren kansen aan beide zijden. Tot Sean de 1-0 maakte

Plannen voor Averijhaven

voor Waterloo. Dylan Schiphorst scoorde de 2-0 voor
Waterloo. Na de rust kwam
het team van Waterloo goed
uit de startblokken. Marvin
Mas maakte de 3-0, Dylan
scoorde de 4-0 en de 5-0.
Ook door Job van der Maten
en Jeroen Schoonakker werd
goed gespeeld. Het was dus
een waar doelpuntenfeest
voor de G2 uit Driehuis.

Veel activiteiten in Week
van de Industriecultuur

IJmond - Bewoners van het
Noordzeekanaalgebied die
op zoek zijn naar een spannend uitje in de herfstvakantie worden op hun wenken bediend. Van vrijdag 20
tot en met zondag 29 oktober staat er in het kader
van de Week van de Industriecultuur een groot aantal culturele en educatieve
activiteiten op het programma.
Wat te denken van een
spectaculaire haventocht
met snelheden van 90 km
per uur langs het Forteneiland? Of de funrun langs
oude sluiswachtershuisjes
waarbij de deelnemers met
streekproducten
worden
onthaald door tv kok René
Pluijm in zijn kookstudio in
de haven van IJmuiden?
De provincie Noord-Holland
zet in 2017 het industrieel
erfgoed van het Noordzeekanaalgebied in de schijnwerpers. Doel is partijen te
stimuleren om cultuur-toeristische producten rondom
het thema Industriecultuur
te ontwikkelen. Het pro-

gramma wordt in samenwerking met gemeenten
Beverwijk, Velsen en Zaanstad ontwikkeld.
Speciaal voor kinderen zijn
er speurtochten, voorstellingen en rondleidingen. Zo
wordt er op 25 oktober een
Staalsafari georganiseerd
in beeldenpark ‘Een Zee
van Staal’ in Wijk aan Zee.
Een avontuur voor groot en
klein, tussen de monsterlijke beelden van staal. In het
experimenteerlab ‘Proeven
met Staal’, kunnen jongens
en meisjes proeven doen
met echt laboratorium materiaal.
Theater Poppekus biedt op
22 en 27 oktober een middag vol IJmuidense verhalen en poppenspel. Leerzaam en leuk, want over
vissersavonturen valt een
hoop te weten. Museum
Kennemerland organiseert
op zondag 29 oktober een
gezellige spelmiddag voor
kinderen met allerlei mogelijkheden voor het gebruik
van conservenblikken als
speelgoed.
Benieuwd hoe het er achter de schermen aan toe
gaat op De Bazaar, bij TATA Steel, Hansel Salades, de
Broedmachine en Meneba?
Deze en vele andere bedrijven in het Noordzeekanaalgebied stellen hun deuren
open voor de Week van de
Industriecultuur. Er zijn bedrijven bij die hun organisaties nog nooit eerder voor
het grote publiek openstelden.
Meer informatie over de activiteiten en aanmelden is te
vinden op www.industriecultuur.nl.

www.
www.

.nl
.nl

Klootschieten

Velsen-Zuid - De klootschieters troffen zaterdag slecht
weer. Gezien de beloofde opklaringen gingen toch nog
acht sportievelingen naar
Spaarnwoude. Na 20 minuten wachten in de nattigheid
werd besloten terug naar het
clubhuis te gaan. Daar werd
genoten van koffie, pilsjes en
frisdranken en nog meer lekkers. Sommige klootschieters waren zeer teleurgesteld,
zie daarvoor het ingezonden
stukje op www.fullspeedsport.
club. Hier vindt u alle informatie over klootschieten, darten en klaverjassen bij Full
Speed. Ook zijn er regelmatig
kienavonden, de eerstvolgende is op zaterdag 4 november. Meer weten? Bel 0255518648.

IJmuiden - Er wordt momenteel onderzoek gedaan naar
een initiatief ‘Plan Energiehaven’ om de Averijhaven te gebruiken voor offshore wind én
voor de ontmanteling van olieen gasplatforms. Gemeente
Velsen heeft een positieve basishouding tegenover dit initiatief. In opdracht van alle betrokken partners, Provincie NoordHolland, Rijkswaterstaat, Ministerie I&M, Havenbedrijf Amsterdam, Tata Steel, Zeehaven
IJmuiden en gemeente Velsen
wordt nu een haalbaarheidsonderzoek gedaan. Uitgangspunt
is dat de milieubelasting voor de
omgeving niet mag toenemen.
Eind van dit jaar wordt het onderzoek afgerond. Raadslid Piet

van Deudekom van LGV heeft
vragen gesteld over het slopen van werkeilanden in de haven van IJmuiden. Voor werkeiland Atlantic Rotterdam dat nu
in de haven van IJmuiden staat
is een ontheffing gekomen om
het werkeiland te slopen. Omgevingsdienst IJmond wil niet
dat in de toekomst structureel
werkeilanden in de haven worden gesloopt, alleen op een andere, geschikte plek.
Door de lage olieprijs liggen nu
veel werkeilanden stil. Voor de
haven van IJmuiden is het tijdelijk stallen en onderhouden
een goede bron van inkomsten,
maar door de ruimteberperking
verwacht men geen grote toeloop.

Plannen Orionweg
IJmuiden - De gemeente zet
nu vaart in de ontwikkeling
van de nieuwbouw op de locatie van de gesloopte Orionflat. Er komt nieuwbouw van
drie woontorens met in totaal 94 woningen, waarvan
21 koopwoningen en 73 sociale huur. Er wordt afgeweken van de eerder vastgelegde voorwaarde over ondergronds parkeren omdat dit
te duur is. Daarom wordt de
parkeerplaats toch op maai-

veld aangelegd, maar wel
omgeven door met groen begroeide pergola’s voor een
fraai uiterlijk.
De huidige versnelling wil
niet zeggen dat er voorbij gegaan wordt aan de inspraak
door omwonenden en belanghebbenden. Bij grondonderzoek is lichtverontreinigde
grond aangetroffen, het gaat
dan om PCB’s, koper, kwik,
lood, zink en PAK. Er is geen
asbest gevonden.
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TELSTAR ✩ NIEUWS

Volgende thuiswedstrijd: vrijdag 13 oktober 20.00 uur Telstar - FC Dordrecht

Kom footgolfen
in het stadion!
Footgolf op een unieke plek; in het Rabobank
IJmond Stadion! Footgolf
is een combinatie tussen
voetbal, golf en midgetgolf, waarbij het de bedoeling is de bal in zo min mogelijk trappen in de hole te
krijgen. Een unieke ervaring, waarbij gezelligheid
op nummer 1 staat.
Zondag 22 oktober kun jij

footgolf spelen op het veld
in het Rabobank IJmond
Stadion. Er zijn 4 starttijden: 12.00 uur, 13.30 uur,
15.00 uur en 16.30 uur. Per
starttijd hebben wij plaats
voor 72 personen. De prijs
per persoon inclusief één
consumptie is 12,50 euro. Wees er snel bij, want
vol=vol! Meer informatie
op www.stadionfootgolf.nl.

Telstar Soccer Camp
in de herfstvakantie

Vrijdag grote finale
Telstar Street League
Op vrijdag 13 oktober wordt
voorafgaande aan de wedstrijd Telstar – FC Dordrecht
de finale gespeeld van de
Telstar Street League 2017,
het bijzondere straatvoetbaltoernooi voor jongens én
meisjes van 12 tot 16 jaar. In
juni en juli zijn er op trapveldjes in de diverse wijken
voorrondes gehouden, nu
treffen de beste teams elkaar in de eindronde in het
Rabobank IJmond stadion.
De Street League is een programma van Telstar Thuis
in de Wijk in samenwerking met het jongerenwerk
van stichting Welzijn Velsen,
de buurtsportcoaches van
SportSupport en de club Telstar. Het evenement wordt
financieel mogelijk gemaakt
door Van Mossel Peugeot en
de gemeente Velsen.
Naast het voetballen, kunnen de deelnemers ook punten verdienen met een wijkbijdrage. Bijvoorbeeld door
te helpen bij een buurtfeest
of het schoonmaken van een
plantsoen. Een team haalt
alleen de finale als de wijkbijdrage ook daadwerkelijk
is uitgevoerd.
Nieuw dit jaar waren de diverse extra’s, georgani-

seerd door de gemeente en
de stichting Cultureel Festival Velsen, die in het teken
stonden van ontmoeting en
respect tussen de diverse
culturen. Deze ‘side-events’
bestonden uit ludieke sporten zoals rokvoetbal en Sumo-worstelen in speciale
pakken , een multiculti-quiz
en hapjes en drankjes uit diverse culturen, die tijdens
de voorrondes zowel aan de
deelnemers als het publiek
werden geserveerd. Vertegenwoordigers van de Marokkaanse, Turkse en Syrische gemeenschap hadden
hun beste beentje voorgezet
en kwamen met een overdaad aan lekkernijen, die
gretig aftrek vonden.
Sinds de start van de Street
League in 2012 wordt de officiële aftrap van de Street
League verricht door Telstar-coryfee en ex-international Ruud Geels,. Dit jaar
was dat op 14 juni op het
Cruijff Court in IJmuidenZeewijk. Daarna waren er
voorrondes bij de Homburgstraat in IJmuiden, op het
Stratingplantsoen in VelsenNoord en op het Flevoplein
in Haarlem-Noord. Spelers
van Telstar fungeerden bij

alle voorrondes als scheidrechters. De finalisten zijn dit
jaar Liduina Lions uit Haarlem-Noord, De Velser Stieren uit Velsen-Noord en de
Altlas Lions en Binnen Hengelen uit IJmuiden. De meidenteams zijn Girl Power uit
Haarlem-Noord en Unicorn
Power uit IJmuiden-Zeewijk. Naast eeuwige roem,
zijn er door hen mooie prijzen te winnen. Alle finalisten krijgen een Telstarshirt.
En de winnende teams ontvangen seizoenkaarten en
de felbegeerde Ruud Geels
bokaal. Daarnaast zijn er
prijzen voor de beste speler en speelster en is er een
fair play prijs. Zie voor meer
informatie, foto’s en video:
www.telstarstreetleague.nl
en Facebook.com/TelstarStreetleague.
Gelijktijdig met de finale van
de Street League is er op
13 oktober een bijeenkomst
met borrel en buffet voor de
sponsors en partners van
de stichting Telstar Thuis in
de Wijk. Wilt u daar ook bij
zijn? Word dan lid van de
Club van Honderd van deze
maatschappelijke stichting.
Zie ook www.telstarthuisindewijk.nl. (foto: Ron Pichel)

In de herfstvakantie organiseert Telstar weer een Soccer
Camp voor jongens en meisjes van 6 tot en met 15 jaar.
Zo is het voor alle kinderen
mogelijk om in de herfstvakantie drie dagen voetbalplezier te beleven in het stadion
bij Telstar!
Het Telstar Soccer Camp
vindt plaats op maandag 23,
dinsdag 24 en woensdag
25 oktober in het Rabobank
IJmond Stadion. Naast verschillende trainingsonderdelen zoals vernieuwde en afwisselde techniek,- spel,- en
partijvormen is er ook dagelijks van 9.00 tot 15.00 uur
een animatie-activiteit wat
zorgt voor voldoende rust en
afwisseling in het leuke voetbalprogramma. Deelnemers
aan het Telstar Soccer Camp

worden drie dagen begeleid
door een gediplomeerde trainer.
Hiernaast ontvangen zij een
Telstar Soccer Camps-tenue,
een vernieuwd Telstar Soccer
Camps-certificaat, een lunch,
gezonde snack en drinken,
twee wedstrijdkaarten voor
een thuiswedstrijd van Telstar en maken zij kans op
leuke voetbalprijzen.
Spelers van Telstar spelen
met de deelnemers mee, geven voetbaltips, delen handtekeningen uit en natuurlijk kun je ook vragen aan ze
stellen tijdens de persconferentie.
Inschrijven kan via www.
sctelstar.nl/soccercamps.
Het inschrijfgeld voor het
3-daagse Soccer Camp bedraagt 135 euro per persoon.
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Wist u dat?

Ruurd Palstra nieuwe
raadsgriffier in Velsen

Gemeente helpt schulden
te voorkomen

Op 5 oktober heeft de gemeenteraad Ruurd Palstra benoemd tot
nieuwe raadsgriffier van de gemeente Velsen.

De gemeente Velsen wil het liefst
voorkomen dat inwoners schulden krijgen. Voorkomen is nu eenmaal beter dan genezen. Samen
met andere organisaties probeert
Velsen daar veel aan te doen.

Ruurd Palstra was senior beleidsadviseur Democratie en Bestuur en secretaris van de Commissie Bestuur
en Veiligheid van de VNG (Vereniging Nederlandse Gemeenten).
Ruurd Palstra begint op 1 november
2017. Hij volgt Arjen Overbeek op die
nu werkzaam is als adviseur Raadsen Statenleden bij de Metropoolregio Amsterdam.

Via voorlichting wijst de gemeente haar inwoners op de gevaren van
schulden en hoe belangrijk het is om
verstandig met je geld om te gaan.
Deze voorlichting richt zich op alle
inwoners. Voor kinderen (via scholen) en ondernemers zijn speciale
acties opgezet.

In het Noordzeekanaalgebied

Week van de Industriecultuur in herfstvakantie
Van vrijdag 20 tot en met zondag
29 oktober is het de Week van de
Industriecultuur. Stap aan boord
voor een haventocht, kom kijken
hoe linoleum wordt gemaakt, geniet van muziek en lekker eten –
en nog veel meer. Je kunt terecht
in Beverwijk, IJmuiden en Zaanstad (tijdens de herfstvakantie).

De start is op vrijdag 20 oktober om
19.00 uur met een ‘Ode aan de Industrie’ van Egon Kracht. Het is een
spectaculaire, gratis toegankelijke,
vertoning bij Een Zee van Staal, het
beeldenpark in het duingebied van
Wijk aan Zee onder de rook van Tata Steel Europe. Op 21 en 28 oktober
is er een ‘running dinner’ – een driegangenmenu in verschillende bijzondere locaties in IJmuiden. Kaarten via industriecultuur.nl. Kijk op
het overzicht, er is erg veel te doen.
Exclusieve rondleidingen
Je kunt binnen kijken bij TATA
Steel, Forbo Krommenie of Meneba, of zien hoe de nieuwe zeesluizen in IJmuiden vorderen. Allemaal
gratis activiteiten, wel reserveren
via industriecultuur.nl. Daar vind je

ook het volledige programma van de
Week van de Industriecultuur, dat
is ontwikkeld samen met de deelnemende gemeenten Beverwijk, Velsen en Zaanstad.

Verder is het de bedoeling dat hulpverleners en andere organisaties
signalen van mogelijke schulden
zo vroeg mogelijk oppikken. Soms
merken woningbouwcorporaties of
energiebedrijven als eerste dat er

iets aan de hand is in een gezin. Als
zij deze signalen doorgeven, kunnen
hulpverleners de situatie oppakken.
Wat als u toch schulden heeft?
Wie toch schulden heeft, kan in aanmerking komen voor sanering. Dit
houdt in dat mensen met hele strakke afspraken in drie jaar uit de schulden komen. Hulp nodig om de ﬁnanciën op orde te krijgen? Kijk dan eens
op het online-instrument van het
Nibud op https://velsen.startpuntgeldzaken.nl. Velsen heeft hier ook
aan meegewerkt. De visie van Velsen
op schuldhulpverlening en de bijbehorende aanpak staat in het Beleidsplan Schuldhulpverlening 20172020: http://decentrale.regelgeving.
overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/Historie/Velsen/467297/467297_1.html.

Uit het college

• Het college gaat een samenwerkingsovereenkomst aan voor
Playing for Success IJmond
2017–2022. Playing for Success
is een programma voor kinderen tussen 9 en 12 jaar om hen te
helpen bij hun motivatie, zelfvertrouwen en leerprestaties. Het
werkt goed, blijkt uit onderzoek.
• Tijdens de werkzaamheden aan
de Lange Nieuwstraat was een
omgevingsmanager van de aannemer actief voor de bereikbaarheid, leefbaarheid, veiligheid en

communicatie tijdens het werk.
De evaluatie hiervan is positief.
• De gemeente Velsen heeft een
model ontwikkeld om beter toezicht te kunnen houden op de ﬁnanciële situatie van gesubsidieerde organisaties. Dat moet helpen om ﬁnanciële problemen bij
instellingen zo snel mogelijk te
signaleren en op te pakken.
Informatie over collegeberichten aan de raad: www.velsen.nl/gemeenteraad.
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Nationale Archeologiedagen
Veel van onze verre geschiedenis ligt vaak verrassend dichtbij.
Onder onze voeten. In de bodem.
Wil jij ook ontdekken welke verhalen er allemaal verstopt zitten
in de Nederlandse bodem?
De gemeente Velsen doet op zaterdag 14 en zondag 15 oktober
mee aan deze Nationale Archeologiedagen. Hiermee wil de gemeente Velsen de fascinerende
wereld van de Nederlandse archeologie voor iedereen toegankelijk maken, jong en oud.

• In de bibliotheek in IJmuiden is
door de Archeologische Werkgroep Velsen een tentoonstelling
georganiseerd. Te zien zijn voorwerpen die gevonden zijn bij de
verbreding van het Noordzeekanaal, de restauratie van woningen en archeologisch onderzoek
in en rond de eeuwenoude Engelmunduskerk in het dorp OudVelsen. Soms zijn deze vondsten
nog te koppelen aan de bewoners
van de woningen. De vondsten in
en rond de kerk dateren van rond
1200 tot de 20ste eeuw. Ook zijn er
vondsten uit de periode 1800-1600
v.Chr. Openingstijden bibliotheek:
vrijdag 13 oktober 10-17 uur, zaterdag 14 oktober 10-14 uur.
• Op zaterdag 14 oktober om 10.30
uur zal Jan Morren, amateur archeoloog en -historicus, in de bibliotheek in IJmuiden een lezing
houden over bovengenoemde opgravingen.
• Speciaal voor de Nationale Archeologiedagen heeft de Ruïne van
Brederode een fotospeurtocht ontwikkeld, die kinderen gratis kun-

nen ophalen bij de entree van de
ruïne. Hiermee kunnen ze op zoek
naar historische sporen en ontdekken hoe de ruïne er vroeger uit
heeft gezien. De ruïne is op vrijdag
open van 12-17 uur, op zaterdag en
zondag van 10-17 uur. De ruïne zal
in verband met de Nationale Archeologiedagen op zondag 15 oktober gratis toegankelijk zijn en er
zullen rondleidingen worden verzorgd.
• In Spaarnwoude is een geocache
over de Romeinen in Velsen uitgezet. Daarmee wordt levendig gehouden dat ruim 2000 jaar geleden
de Romeinen in Velsen waren. Met
deze multicache van 4,8 km kunnen wandelaars via een app, gpscoördinaten en het beantwoorden
van vragen uiteindelijk een heuse
Romeinse schat vinden! De start
is op de parkeerplaats hoek Laaglandersluisweg/Heuvelweg
in
Spaarnwoude. Te bereiken via de
Amsterdamseweg, afslag r101.
Meer informatie over de Nationale Archeologiedagen is te vinden via
www.archeologiedagen.nl.

Nu ook in Velserbroek actief

Vijfde Sociaal Wijkteam
Sinds september 2017 heeft ook
Velserbroek een eigen Sociaal
Wijkteam. Een mooie aanvulling
op de vier andere Sociale Wijkteams die al enige jaren actief
zijn in Velsen.

Hebt u een probleem en komt u er
even niet uit? Kunt u een steuntje in
de rug gebruiken? Heeft u hulp nodig bij praktische zaken? Het Sociaal Wijkteam komt naar u toe. Wij
zijn deskundig en denken met u mee
over uw vragen en zorgen. Samen
met u kijken we naar de mogelijke
oplossingen. Wij kunnen u de weg
wijzen. We schakelen, indien nodig,

andere hulpverleners in om tot een
beter advies te komen.
In een Sociaal Wijkteam werken
verschillende organisaties samen
zoals het maatschappelijk werk,
welzijnswerk en wijkverpleging.
Daarnaast werkt het Sociaal Wijkteam samen met de gemeente Velsen en het Centrum voor Jeugd en
Gezin. Wij zijn voor u het contact
in de wijk, voor alle leeftijden, onze dienstverlening is vrijblijvend
en gratis. U kunt het Sociaal Wijkteam telefonisch bereiken op 0888876970 en per email: contact@
swtvelsen.nl.

Dag van de Duurzaamheid: gezellig en leerzaam!
Het was gezellig én leerzaam op
de duurzame markt op Plein 1945
in IJmuiden, op zaterdag 7 oktober. Diverse Velsense initiatieven
zorgden voor een informatieve
markt, die ging over minder energieverbruik en meer zorg voor het
milieu.

Er waren allerlei activiteiten voor
kinderen, bezoekers konden informatie krijgen over subsidieregelingen, er waren kookdemonstraties
om te koken zonder aardgas, er was
informatie over afval scheiden en
recyclen en nog veel meer duurzame tips. Milieuwethouder Floor Bal
opende de duurzame markt door ofﬁcieel het startsein te geven voor
operatie Steenbreek.

Operatie Steenbreek
Het klimaat verandert. Dit betekent
dat wij meer te maken krijgen met
hittestress en harde regenbuien, zoals we de laatste tijd gemerkt hebben. Op de markt was een geavanceerde, interactieve waterbak, die
duidelijk liet zien wat er gebeurt
als er veel regen valt op een ondergrond die verhard is of juist groen.
Een groene stad helpt om zware regenbuien op te vangen. De gemeente
past zich daarop aan (groene daken
bijvoorbeeld), maar kan het niet alleen. Ook particulieren en bedrijven
worden van harte uitgenodigd om te
helpen. Hoe? Tegels eruit, groen erin. Of tegels slimmer neerleggen.
Operatie Steenbreek daagt bewoners en bedrijven uit om een tegel in

de tuin te vervangen door groen. Wie
doet er mee? Kijk op www.operatie-

steenbreek.nl (foto: Reinder Weidijk)
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Het beste idee voor buiten sporten
Hoe stimuleer je ‘buiten sporten’? Kijk naar deze vijf ideeën en maak
een keuze! U kunt stemmen via Facebook of e-mail tussen 14 en 25 oktober.

Op 3 juli konden inwoners van Velsen hun ideeën presenteren over hoe je
‘buiten sporten’ kunt stimuleren. De gemeente Velsen heeft 50.000 euro om
een of twee plannen uit te voeren. Er zijn 9 projecten ingediend waarvan een
jury 5 projecten koos die uit te voeren zijn. De laatste stem is aan de inwoners van Velsen. Vanaf zaterdag 14 oktober kan er via Facebook gestemd
worden op 1 van de 5 onderstaande ideeën. Stemmen kan tot woensdag 25
oktober. Daarna wordt de winnaar bekend gemaakt. Geen Facebook? Stuur
dan voor 25 oktober een mailtje aan sportzaken@velsen.nl t.a.v. Christa
Hoek. Zet erbij: Sporten in de wijk en de naam van het idee van uw keuze.
1. Fitplein voor volwassenen - Idee van Jeroen Meinders en Dave
Kolkman
In elke sportieve stad in Nederland staan er meerdere, maar helaas nog niet
in de gemeente Velsen. We hebben het over een outdoor training area, ﬁtness
zone, calisthenics park of ﬁtplein. Eén of meerdere back2basic ‘speeltuinen’
voor volwassenen, om inwoners van Velsen ﬁtter, gezonder en sterker te maken. Wij willen mensen op een functionele manier in beweging brengen en
houden. Zie ook www.sport-je-ﬁt.nl.

2. Freerunpark Velsen - Idee van Jouke en Bente Hoek
Freerunning is een vrij nieuwe en populaire sport in Nederland. Er zijn beoefenaars op alle niveaus en in de leeftijd van 6 tot 60 jaar. Om te oefenen
zou een volledig vrij toegankelijk park ingericht kunnen worden. Hierin staan obstakels en rekken die het mogelijk maken om deze buitensport
in de wijk te doen wanneer je dit wilt. Ook geschikt voor schoolgym. Dit
freerunpark zou bij voorkeur in Santpoort-Noord gemaakt moeten worden.
Het zou fantastisch zijn als dit er kan komen, omdat de mogelijkheden in de
bestaande woonwijken in Velsen er simpelweg niet zijn. Breng de mensen
naar buiten en bij elkaar bij het freerunpark Velsen en stem voor ons alsjeblieft.

3. Interactieve geluidsboog - Idee van Bea Verhoeven
Dansen, bewegen, plezier maken – de speelboog met een bewegingssensor
bovenin registreert wat kinderen op de vloer doen. Met een druk op de knop
kun je kiezen voor een spel waarin kinderen een code moeten onthouden of
supersnel een parcours moeten aﬂeggen. Twee kinderen die samen met hun
moeder en oma dansende bewegingen maken of in het Chinees tellen? Dat is
een heel normaal verschijnsel bij dit spannende toestel voor de hele familie.
Er is ook een speciale versie voor senioren.
4. Sport en moestuintjes - Idee van Carrie Nupoort
Stimuleer ontmoeting, en plaats een aantal ﬁtnesstoestellen, bankjes en een
paar mobiele moestuintjes bij een veldje bij buurtcentrum De Dwarsligger in
Zeewijk. En vervang dan gelijk de huidige doelpalen en een hang een nieuw
net op voor balsporten. De moestuintjes staan in verplaatsbare plantenbakken op ongeveer een meter hoogte, zodat ouderen zelf hun groenten kunnen verbouwen zonder dat ze hoeven te bukken. Daarbij denken wij aan ouderen van de Zeestroom, Dienstencentrum, en zelfstandige ouderen uit Zeeen Duinwijk. Lekker bezig zijn in de buitenlucht en elkaar ontmoeten in een
ontspannen sfeer. Samenbinden, elkaar leren kennen en helpen waar nodig,
een nobel streven, we hebben elkaar nodig.

5. De mobiele SportContrainer - Idee van Mark Altenburg
De SportContrainer is hét mobiele sporttoestel voor verenigingen, (sport)
scholen en inwoners die onder begeleiding of zelfstandig op ieder gewenst
tijdstip op elke locatie in Velsen willen sporten en/of trainen. Via de social
media kun je kiezen uit diverse trainingsprogramma’s. Met de SportContrainer kun je duizend en één sporten doen, zoals Bootcamp, Crossﬁt, Outdoor
Fitness, Obstacle Runs of Survival. De inzet van de mobiele SportContrainer maakt de openbare ruimte van de gemeente Velsen beweegvriendelijker
en kunnen alle inwoners van de gemeente Velsen laagdrempelig dichtbij huis
(meer) gaan bewegen.
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Griezelen op vrijdag 27 oktober

Halloween in Zwembad
De Heerenduinen
Op vrijdag 27 oktober viert
zwembad De Heerenduinen voor
de 12e keer Halloween. Van 18.30
tot 21.30 uur zijn kinderen t/m 14
jaar van harte welkom om te komen griezelen. Het zwembad en
de medewerkers zijn compleet in
Halloweensfeer omgetoverd.

Geslaagde Veteranendag
Op zaterdag 7 oktober 2017 vond
op het landgoed Duin en Kruidberg
in Santpoort de zevende Velsense
Veteranendag plaats. Bijna 100 veteranen waren op de uitnodiging
ingegaan.

Namens het college sprak burgemeester Frank Dales zijn waardering
uit voor de inzet van veteranen. Velen
maakten van de gelegenheid gebruik
om ervaringen uit te wisselen en emo-

De kaartverkoop gaat 15 oktober
van start en de kaarten kosten € 10,per stuk. Doe ook mee aan de kleurwedstrijd en win een te gekke prijs.

De kleurplaten liggen vanaf 15 oktober bij de receptie van het zwembad. Zwemmen in kostuum is toegestaan. Kinderen zonder zwemdiploma en kinderen tot 8 jaar hebben alleen toegang onder begeleiding van
een volwassene.
Tijdens de herfstvakantie van 21 t/m
29 oktober ligt een avonturenbaan in
het wedstrijdbad van De Heerenduinen. Kijk voor de openingstijden op
www.zwembadvelsen.nl. (foto: gemeente Velsen)

ties te delen. De aanwezigen keken gezamenlijk naar een aangrijpende documentaire over de Slag om Arnhem.
Burgemeester Dales reikte aan tien
veteranen het Draaginsigne Nobelprijs VN-militairen uit. Eén ervan
werd postuum uitgereikt aan de echtgenote van een overleden veteraan.
Het was een gezellige ontmoeting met
jonge en oude veteranen. (foto: Reinder Weidijk)

Baby- en peuterzwemmen
Iedere donderdag of vrijdag kunnen (groot)ouders leuk en ontspannen samen met hun (klein)
kind baby- en peuterzwemmen.

Met vrolijke liedjes leren de kleintjes zich op hun gemak te voelen
in het water. Bovendien heeft het
zwemmen een positieve invloed op

de ontwikkeling van de baby en prikkelt het volop de zintuigen. Het baby- en peuterzwemmen is voor kinderen vanaf 3 maanden. De groepen
zijn ingedeeld per geboortejaar. U
mag altijd twee proeﬂessen mee komen doen. Kijk voor meer informatie op onze website www.zwembadvelsen.nl. (foto: gemeente Velsen)

Bekendmakingen algemeen
De website www.velsen.nl is hét
startpunt voor al uw vragen over
de gemeente Velsen. Hier vindt u
meer informatie over vergunningen, burgerzaken, buurtbemiddeling, bureau discriminatiezaken, ondernemersloket, openbare
ruimte, sociale zaken en nog veel
meer.

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

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

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

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

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

Infopagina
12 oktober 2017 | 14 0255 (geen netnummer nodig) | info@velsen.nl | velsen.nl |

gemeentevelsen |

gemvelsen

Vergaderingen gemeenteraad Velsen
Locatie: gemeentehuis Velsen, ingang Plein 1945 te IJmuiden
Aanvangstijd 19.30 uur

Sessie Begroting 2018 donderdag 19 oktober 2017

Volg de raad
U bent van harte welkom de vergadering bij te wonen. U kunt hiervoor plaatsnemen op de publieke tribune van de raadzaal. De vergaderingen zijn zowel
live als achteraf te volgen via de raadskalender op www.velsen.nl/gemeenteraad en zijn daarna op elk gewenst moment terug te zien of te beluisteren.
Ook kunt u de vergadering volgen via www.rtvseaport.nl
Inspreken kan tijdens de sessie over de Begroting 2018
Aanmelden om in te spreken kan tot op de dag van de vergadering tot 12.00
uur bij de griﬃe: 0255 567502 of via de mail: griﬃe@velsen.nl met vermelding van onderwerp, naam, e-mailadres en telefoonnummer. De griﬃe neemt
dan nog contact met u op.
Agenda
De Begroting 2018
De gemeenteraad bespreekt de Begroting 2018 in een sessie waarbij alle gemeenteraadsleden aanwezig zijn. De begroting is het huishoudboekje van de
gemeente. Er staat in waar de gemeente het komend jaar geld aan wil uitgeven en waar de inkomsten vandaan komen. Heeft u ook een mening over de
begroting, dan kunt u zich aanmelden bij de griﬃe om aan het begin van de

sessie te komen inspreken: 0255 567502 of via griﬃe@velsen.nl. Het debat
over de begroting is in de raadsvergadering op donderdag 9 november 2017.
Daarna stelt de gemeenteraad de Begroting 2018 vast. De Begroting 2018
is gebaseerd op de perspectiefnota 2017 die in juli door de gemeenteraad is
vastgesteld.
Het motto van deze begroting is: ‘Verder bouwen aan Velsen’. Belangrijke onderwerpen uit de Begroting 2018 zijn de drie decentralisaties in het sociale domein, de verbetering dienstverlening, eﬃciënt beleid, de samenwerking
met inwoners, instellingen en organisaties en de regionale samenwerking.
Meer informatie over de Begroting 2018 kunt u vinden op begroting.velsen.nl
en in de raadskalender op www.velsen.nl/gemeenteraad.
Besluitenlijst raadsvergadering 5 oktober 2017
Over de volgende onderwerpen heeft de gemeenteraad een besluit genomen:
• Bestemmingsplan Motorhuislocatie
• Groencompensatie voor parkeergelegenheid L. Zocherplantsoen, Velserbroek
• Benoeming lid Raad van Toezicht Stichting Openbaar Primair Onderwijs
IJmond
• Rekenkamerrapport Burger- en overheidsparticipatie in Velsen
• Beleidsnota Jeugd 2018-2021
• Zienswijze planstudie Verbinding A8-A9
• Onderzoek naar eﬀecten van niet realiseren fusie in de IJmond
• Benoeming raadsgriﬃer R. B. Palstra per 1 november 2017.

Aanvragen
Burgemeester en wethouders van
de gemeente Velsen maken bekend dat zij in de periode van 30
september 2017 tot en met 6 oktober 2017 de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning hebben ontvangen op grond
van de Wet algemene bepalingen
omgevingsrecht. De datum van
ontvangst is tussen haakjes vermeld.

26440-2017.

IJmuiden
Stephensonstraat 74, legaliseren bovenwoning (30/09/2017) 259082017;
Industriestraat 20, realiseren kantoorruimte (03/10/2017) 261932017;
Cypressenstraat 31, oprichten tweede verdieping (04/10/2017) 263602017;
Wijk aan Zeeërweg 7, wijzigen gevelafwerking (wijzigen verleende vergunning W.14.000412) (05/10/2017)
26370-2017;
Halkade 4, afwijken bestemmingsplan voor tijdelijke voorstelling
industrie festival (05/10/2017)

Santpoort-Zuid
Wüstelaan 70a, afwijken bestemmingsplan, oprichten berging en
carport (30/09/2017) 25907-2017;
Wüstelaan 78, kappen
boom
(05/10/2017) 26446-2017 (Noodkap)

Velsen-Zuid
Van Hogendorplaan 6, kappen 2 bomen (05/10/2017) 26455-2017;
Tolsduinerlaan 1, vervangen hek
(06/10/2017) 26488-2017.
Santpoort-Noord
Kerkerinklaan 2, plaatsen dakopbouw (03/10/2017) 26192-2017.

Driehuis
P.C. Hooftlaan 26 en 28, plaatsen
dakkapel (nr. 26) en veranderen
kozijnindeling dakkapel (nr. 28)
(06/10/2017) 26368-2017;
Driehuizerkerkweg 93 en 95, vernieuwen luifel (05/10/2017) 264542017.

Welstand
Voor zover de ingediende aanvragen
voor een omgevingsvergunning betrekking hebben op een bouwactiviteit kunnen deze worden voorgelegd
aan de commissie Stedelijk Schoon
Velsen. Voor meer informatie over
welstand: 140255
Verlenging beslistermijn
Burgemeester en wethouders van
Velsen hebben op grond van artikel 3.9 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht de termijn
waarbinnen zij op de volgende aanvragen dienen te beslissen, verlengd
met zes weken:

Santpoort-Zuid
Brederoodseweg
59,
verbouwen woning en kappen 8 bomen
(03/10/2017) 21819-2017.
Velserbroek
Galle Promenade 66, realiseren
2 appartementen op verdieping
(05/10/2017) 19329-2017.
Velsen-Zuid
Laaglandersluisweg ong. plaatsen
telecommast (06/10/2017) 197392017.
Ingetrokken aanvragen omgevingsvergunning

IJmuiden
Slingerduinlaan 6, onderhoudswerkzaamheden
(03/10/2017)
19521-2017 (Rijksmonument).

Velsen-Zuid
Buitenhuizerweg 18 te Velsen-Zuid,
het maken van een grondkering
(03/10/2017) 19347-2017

Santpoort-Noord
Santpoortse Dreef 170, plaatsen erfafscheiding (04/10/2017) 199422017.

Rectificatie:
Driehuis
Valeriuslaan 16, uitbreiden woning
(29/09/2017)
25836-2017195212017
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Besluiten
Burgemeester en wethouders
van Velsen hebben de hierna volgende besluiten genomen. Op
grond van de Algemene wet bestuursrecht kan een belanghebbende bij het (de) onderstaande besluit(en) gedurende zes
weken na de dag van verzending van het besluit een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij
het bestuursorgaan dat het besluit heeft genomen (zoals college van Burgemeester en wethouders van Velsen of Burgemeester
van Velsen Postbus 465, 1970 AL
IJmuiden), dan wel langs elektronische weg (elektronisch formulier op www.velsen.nl; werkt

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

Verleende
omgevingsvergunningen - reguliere procedure

IJmuiden
Zwaanstraat 18, plaatsen erker
(28/09/2017) 17644-2017;
Heerenduinweg 45, brandveilig gebruik BSO in basisschool
(28/09/2017).
Velsen-Zuid
Rijksweg 136, plaatsen van 7 entreehekwerken (26/09/2017) 110972017 Rijksmonument;
Rijksweg 136, legaliseren bijenstal
(29/09/2017).
Velsen-Noord
Basisweg 50, uitbreiden bedrijfshal
(26-09-2017) 21496-2017162922017.

Santpoort-Noord
Kerkerinklaan 8, plaatsen dakopbouw (26/09/2017) 19339-2017
22852-2017;
Kruidbergerweg 56, plaatsen dakopbouw
(27/09/2017)
223952017;
Hoofdstraat 73, optrekken achtergevel en plaatsen dakopbouw
(28/09/2017) 23723-2017;
Kerkerinklaan 4, plaatsen dakkapel
(28/09/2017) 23724-2017.
Santpoort-Zuid
Wüstelaan 12, verbouwen woning
(27/09/2017) 21159-2017.

Verkeersmaatregel
Burgemeester en wethouders van de gemeente Velsen hebben besloten:

- om 2 parkeerplaatsen in de Molenstraat, ter hoogte van de kruising met
de Wüstelaan in Santpoort-Noord, vrij te geven voor het parkeren van alle typen voertuigen door middel van het verwijderen van borden E4, zoals
bedoeld in bijlage I van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens
1990, met onderborden met de tekst ‘alleen om elektrische voertuigen op
te laden’ en onderbord OB504;
- om 2 parkeerplaatsen in de Velserhooftlaan, ter hoogte van de kruising met
de Wüstelaan, aan te wijzen ten behoeve van het opladen van elektrische
voertuigen door middel van het plaatsen van borden E4, zoals bedoeld in
bijlage I van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990, met
onderborden met de tekst ‘alleen om elektrische voertuigen op te laden’ en
onderbord OB504.

Mogelijkheid van bezwaar
Belanghebbenden kunnen ingevolge de Algemene wet bestuursrecht binnen een termijn van 6 weken na de datum waarop het besluit elektronisch
is bekend gemaakt in de digitale Staatscourant, schriftelijk (postbus 465,
1970 AL IJmuiden) dan wel langs elektronische weg (elektronisch formulier op www.velsen.nl; werkt alleen in combinatie met inloggen via DigiD)
een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester
en wethouders van Velsen.
Nadere informatie
Het gehele verkeersbesluit kan worden ingezien bij het Klant Contact Centrum, gemeentehuis, Dudokplein 1 te IJmuiden. Vanaf 1 januari 2013 vindt
formele publicatie van verkeersbesluiten plaats in de digitale Staatscourant.

Bekendmaking
Burgemeester en wethouders
hebben op 3 oktober 2017 besloten om de naam ’t Princenboschpad - dat begint bij Kennemergaarde in Santpoort-Noord – door
te trekken tot waar het fietspad
de busbaan kruist (ter hoogte van
crematorium Westerveld in Driehuis) en aan het gedeelte na de

busbaan tot de Zeeweg de naam
Spoorpad toe te kennen.

Mogelijkheid van bezwaar
Belanghebbenden kunnen ingevolge de Algemene wet bestuursrecht
binnen een termijn van 6 weken na
de dag waarop het besluit is bekend
gemaakt, schriftelijk (Postbus 465,

1970 AL IJmuiden) dan wel langs
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 besluit met bijbehorende kaart
kunt u inzien bij de afdeling Informatiemanagement van de gemeente Velsen, Dudokplein 1 te IJmuiden.
U kunt hiervoor een afspraak maken
bij het KCC, of via telefoonnummer
0255 567352.

Kapmeldingen
In de gemeente Velsen wordt binnenkort een aantal bomen gekapt.

Locatie: Basisweg 50a ( laura Metaal Velsen-noord ), een populier. De boom
is al meerdere keren aangereden door vrachtwagens, staat daar in de weg en
kan een gevaar gaan worden voor de openbare ruimte.
Locatie: Volkstuinencomplex Wijkeroog Velsen-Noord, 1ste complex aan

het ﬁetspad Wijkeroogpark in de singel rondom het complex: drie essen,
twee esdoorns, een iep, een eik en een linde. De bomen worden te groot en
staan te dicht op de volkstuinen.
Locatie: Volkstuinencomplex Wijkeroog Velsen-Noord, langs het ﬁetspad
tussen de complexen in naar boogbrug: acht essen en een eik. De bomen wor-

Plus-Wijzer
Plus-Wijzer

Peuter neemt kijkje
in het verleden

w.lijfengezondheid.nl

12 oktober 2017

PUZZEL MEE EN WIN MOOIE PRIJZEN MET ONZE PUZZEL

ELKE MAAND IN DE KRANT!
www.50pluswijzer.nl
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Kapmeldingen (vervolg)

Basisschool de Zefier
zet zich in voor Kika

IJmuiden - Zaterdag 7 ok- grotere tegenstand en zijn met
tober was de eerste regiona- een punten totaal van 220,600
le plaatsingswedstrijd voor het 5e geworden.
NK teams trampolinesprin- In de middag kwam het C
gen welke gehouden zal wor- team in actie. Met een punden op zaterdag 9 december tentotaal van 242,800 hebben
in Oss. Het was voor vele weer zij een mooie derde plek bede eerste wedstrijd na de zo- haald. Van harte gefeliciteerd
mer en de spanning zat in de Anouska Plas, Bridget Thijsbenen, bij de een wat meer sen, Dewi Soddemann en Joy
dan bij de ander. Deze wed- van Keijzerswaard!
strijd was voor de C, D en E Op dezelfde dag was er ook
teams, in alle klassen was TVIJ World Cup Trampolinesprinvertegenwoordigd met 1 team. gen in Valladolid, Spanje, waar
In de ochtend was het de Romana Schuring van TVIJ in
beurt aan het E en het D team, actie is gekomen, haar tweehet hospice als bij de men- de wedstrijd werd gehou- de oefening verliep niet zoals
sen thuis. De vrijwilligers van den in Heerhugowaard. Het gepland, zij heeft hem volledig
Hospice De Heideberg aan E team had een puntentotaal moeten aanpassen maar wel
de Wulverderlaan 1 te Sant- van 218,450 en kwam daarbij uitgesprongen en is daarmee
poort-Noord ontvangen u net 3,3 punten te kort voor een 38e geworden.
deze dag graag als belang- podiumplaats. Melanie Terp- De volgende regionale plaatstellende. Zij leiden u rond stra, Noëlle Kuipers, Faith van singswedstrijd voor teams is
door het hospice en geven den Brande en Lieke van Vier- zaterdag 14 oktober in Aminformatie. Daarnaast zal Kijk
er voor
zen behaalden
een hele
het actuele nieuws
op knap- sterdam, hierbij komen alleen
een lezing gegeven worden pe 4e plaats.
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Regio – Dinsdag 17 oktober
om 19.30 uur spreekt vakbondshistoricus Dr. Sjaak
van der Velden over de ontwikkelingen tussen de eerste en tweede wereldoorlog,
met aandacht voor de onrust
in de visserij en de industrie
bij de Hoogovens en de papierfabriek. Het gaat dan met
name om de ontwikkelingen
in de arbeidsverhoudingen.
Deze lezing is onderdeel van
een cyclus van zes. Vanwege
de grote belangstelling wordt
uitgeweken naar een grotere zaal: in het Zee- en Haven Museum, aan Havenkade 55 in IJmuiden, dus niet in
de Brulboei. Zaal open 19.00
uur, toegang en kopje koffie gratis. Voor aanmeldingen
06-29601920. Zie ook http://
lokaalfnv.nl/regio/ijmond.

Brons voor C-team TVIJ op
eerste plaatsingswedstrijd
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zameld. Aan het eind van de
gezellige en sportieve middag wordt er nog een loterijtje gehouden met leuke prijzen die gesponsord zijn door
onder andere Intertoys de
Ballon, de Dolfijn, Friet van
Piet, Phota-art, Henk van t
Veld, Sportcafé Nol, Knus en
co, Sport 2000 en nog veel
meer. De Zefier hoopt op een
goede opbrengst een een gezellige, sportieve middag.
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Locatie: Volkstuinencomplex Wijkeroog Velsen-Noord, hoek van de parkeerplaats / pad gasstation: een es. Deze boom is in een zeer slechte staat en

Bewegen

Uiterlijk

Velserbroek - Na het kampioenschap van vorig jaar
gingen de spelers van Lets
Play vol goede moed het
nieuwe seizoen in. Door
blessures en leden die gestopt zijn blijken de weggevallen gaten niet zomaar
in te vullen te zijn. De eerste wedstrijd tegen Set m Up
begon goed maar was het
de hoogmoed van de spelers dat de grote voorsprong
te niet werd gedaan. Na een
8 punten voorsprong werd
de wedstrijd verloren met
32-24. De twee opvolgende wedstrijden tegen Cramer en Recredo werden met
hard werken nipt gewonnen.
Helaas werd de laatste wedstrijd tegen Spaarnestad
verloren waardoor Letse Play
als derde eindigde. Zie ook
www.wilwilwel.nl.

Basisschool de Zefier
zet zich in voor Kika
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Volleybalclub
Lets Play start
stroef

IJmuiden – Vrijdag 20 oktober houden alle leerlingen
van basisschool de Zefier een
sponsorloop voor Kika, Kinderen Kankervrij. De gehele opbrengst komt ten goede
aan Kika.
Alle kids zijn druk bezig om
zoveel mogelijk geld in te zamelen voor dit goede doel.
Ze zoeken nog sponsoren
voor deze loop. Ook worden
lege statiegeldflessen inge-

Volleybalclub
Lets Play start
stroef

Hospice De Heiderberg
houdt open huis
Regio – Dinsdag 17 oktober
om 19.30 uur spreekt vakbondshistoricus Dr. Sjaak
van der Velden over de ontwikkelingen tussen de eerste en tweede wereldoorlog,
met aandacht voor de onrust
in de visserij en de industrie
bij de Hoogovens en de papierfabriek. Het gaat dan met
name om de ontwikkelingen
in de arbeidsverhoudingen.
Deze lezing is onderdeel van
een cyclus van zes. Vanwege
de grote belangstelling wordt
uitgeweken naar een grotere zaal: in het Zee- en Haven Museum, aan Havenkade 55 in IJmuiden, dus niet in
de Brulboei. Zaal open 19.00
uur, toegang en kopje koffie gratis. Voor aanmeldingen
06-29601920. Zie ook http://
lokaalfnv.nl/regio/ijmond.

Santpoort-Noord - Zeker
in de laatste levensfase verdient ieder mens goede zorg
en aandacht. Palliatieve zorg
is de zorg voor mensen waarbij genezing niet meer mogelijk is en waarbij kwaliteit van
leven op de voorgrond staat.
Zaterdag 14 oktober is de Internationale Dag van de Palliatieve Zorg. Overal in het
land besteden diverse zorgorganisaties, hospices en Bijna Thuis Huizen dan aandacht aan palliatieve zorg. Op
deze dag zullen zij onder andere hun deuren openstellen
voor bezoekers.
De doelstelling en missie
van Hospice De Heideberg
zijn: Het geven van liefdevolle aandacht en kwalitatief
hoogstaande zorg in de laatste levensfase. ‘Er zijn’ voor
u en uw naasten, zowel in

FNV lezing
geschiedenis
IJmond
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Locatie Volkstuinencomplex Velsen-Noord, in de singel achter de speeltuin: vijf essen, twee elzen en twee esdoorns. Deze bomen worden te groot en
staan te dicht op de volkstuinen en huisjes.
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kan gevaarlijk worden voor openbare ruimte.
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den te groot en maken plaats om andere te laten groeien in de breedte en in
een laan. Ook staan er een paar te scheef en te dicht op de sloot, deze kunnen
bij harde storm omvallen op het complex er achter.
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tuin: vijf essen, twee elzen en twee esdoorns. Deze bomen worden te groot en
staan te dicht op de volkstuinen en huisjes.

