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Iedere week 
in deze krant:
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van de gemeente 
Velsen

Driehuis - Het Pieter Ver-
meulen Museum is door 
6.000 jeugdige Museum-
inspecteurs verkozen tot 
Kidsproof Museum 2016! 
Het kleinschalige muse-
um in Driehuis wordt door 
de inspecteurs geroemd 
om de ‘speurtocht waarbij 
je de natuur kunt beleven, 
dieren écht kunt voelen’.

In totaal mogen dit jaar maar 
liefst 58 musea verspreid over 
het hele land zich kidsproof 
noemen. Deze musea werden 
vrijdag 14 oktober bekend 
gemaakt in het Nederlands 

Instituut voor Beeld en Geluid 
en kregen een bijbehorende 
award. Per provincie werd de 
winnaar bekend gemaakt en 
uiteindelijk is het Pieter Ver-
meulen Museum gekozen tot 
Kidsproof Museum 2016. Het 
liet daarbij musea als Avio-
drome, Corpus en Natuurmu-
seum Fryslan achter zich.
Het is de vijfde keer dat mu-
sea door Museuminspecteurs 
worden beoordeeld. Deze 
kinderen tot en met 12 jaar 
weten als geen ander waar 
een Kidsproofmuseum aan 
moet voldoen.
Het Pieter Vermeulen Muse-

um is ontzettend blij dat de 
jeugdige bezoekers de ten-
toonstellingen en activitei-
ten zo leuk vinden. De laag-
drempeligheid en het leren 
omgaan met natuur en milieu 
wordt enorm gewaardeerd 
door kinderen.
Hiske Brouwer nam de prijs 
namens het Pieter Vermeulen 
in ontvangst. Op de foto zijn 
naast het winnende museum 
vertegenwoordigers van de 
nummers 2 (reddingsmuse-
um Dorus Rijkers) en 3 (Na-
tura Docet) met de directeur 
van deMuseumvereniging te 
zien.

Landelijke waardering 
voor Pieter Vermeulen

IJmuiden - Je kunt er niet om-
heen als je naar het strand rijdt: 
de enorme pijpenlegger van off-
shorebedrijf Allseas. De Audacia 
meet 225 meter, maar de instal-
latie aan de voorkant maakt het 
schip nog eens 100 meter lan-
ger. Met deze zogeheten stin-
ger worden pijpen in zee gelegd. 
De IJmuider Courant meldt dat 
de Audacia ongeveer vijf maan-
den blijft liggen in de IJmondha-
ven. Het schip kwam maandag-
ochtend binnenvaren en trok di-
rect veel bekijks. (foto: Egon van 
de Pieterman) 

Pijpenlegger Audacia 
trekt veel bekijks

IJmuiden - Zondagochtend 
heeft de politie twee man-
nen aangehouden op ver-
denking van het plegen van 
een straatroof. Het gaat om 
een 18-jarige man uit Almere 
en een 19-jarige man uit Die-
men. Omstreeks 04.10 uur 
stond een 19-jarige Haarlem-
mer op de Dirk Hartoghstraat 
te wachten op een vriend. 
Plotseling kwamen er twee 
mannen aanlopen die de 
GSM en portemonnee uit de 
zakken van het slachtoffer 
haalden. De gewaarschuw-
de politie trof de twee ver-
dachten aan. Zij bleken de 
gestolen spullen nog bij zich 
te hebben. Beide mannen zijn 
voor verhoor overgebracht 
naar het bureau.

BACO
IM

PORT    
    

    
    

EXPORT

ARMY GOODS BV • klein- en groothandel

ZOEK OP BACO 
ARMY GOODS!

ZIE ADVERTENTIE
IN DEZE KRANT

Kromhoutstraat 38-40 IJmuiden, 0255-511612
www.baco-army-goods.nl

BEGRAAFPLAATS
& CREMATORIUM 
WESTERVELD

INLOOP-
AVOND 
VOOR AL UW VRAGEN

26 OKTOBER
18.30 - 21.00 UUR

WWW.BC-WESTERVELD.NL 

Crocusstraat 1 • 2071 NW Santpoort-Noord
Telefoon (023) 5100 200 

Kleinschalig wonen in 
IJmuiden en Heemskerk. 
Voor mensen met dementie.

InformatIe?
Bel naar 023 510 02 00 en vraag 

naar Eveline of Esther.

www.dezorgspecialist.nl

AlbAtros bAnden
IJmuIden

www.albatrosbanden.nl

nAt en glAd
met de JuIste bAnd

glIJdt u nIet nAAr de kAnt

MEMORABEL  
AFSCHEID 
NEMEN

DEZE WEEK IN DE KRANT

VIND IK 
LEUK

Wij bieden een volledig ontzorgde combinatie van 
kerstborrel, kerstdiner, kerstpakket en feestavond aan! 

WWW.MIJNKERSTMARKT.NL
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Typisch IJmuidenTypisch IJmuidenTypisch IJmuidenTypisch IJmuidenTypisch IJmuidenTypisch IJmuidenTypisch IJmuidenTypisch IJmuidenTypisch IJmuiden
Door Erik Baalbergen

COLOFON

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

Verschijnt donderdag 
EDITIE 9: IjmuIDEn & VElsEn-n.

kantooradres:
Zeeweg 189-191
1971 HB  IJmuiden 
Tel. 0255-533900
Fax 0255-518875

openingstijden:
ma. t/m do. van 9.00-17.00 uur
vrijdag van 9.00-15.00 uur

aanleveren advertenties:
Dinsdag voor 17.00 uur
verkoop@jutter.nl
verkoop@hofgeest.nl

advertentieverkoop:
Sanne Crapts 
Mobiel 06-11388940
Gerda Ritskes 
Mobiel 06-45708874

advertentietarieven:
op aanvraag

aanleveren van kopij:
Dinsdag voor 14.00 uur
redactie@jutter.nl 

Chef redactie:
Friso Huizinga

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

Directie: 
Frits Raadsheer
Mobiel 06-53951836

bladmanager:
Veroni Pereboom
Mobiel 06-30695175

Druk:
Janssen/Pers Rotatiedruk

Verspreiding en
bezorgklachten:
www.verspreidnet.nl
Tel. 0251-674433 

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

uitgave van:
Kennemerland PERS BV

oplaGE hoFGEEsT: 15.250
oplaGE juTTEr: 20.025
Ingezonden brieven:
Eenieder staat het vrij te reage-
ren op artikelen of zijn mening 
te geven op ontwikkelingen die 
spelen binnen de gemeente. 
Uw ingezonden brief dient 
echter ondertekend te zijn met 
naam en adres, telefoon of e-
mailadres. De redactie behoudt 
het recht brieven in te korten of 
te weigeren.

let op:
Nadrukkelijk maken wij u er op 
attent, dat door ons in deze krant 
geproduceerd advertentie-, 
foto-, en/of tekstmateriaal niet 
beschikbaar wordt gesteld aan 
derden. Dus ook niet per e-mail, 
fotokopie of anderszins zonder 
uitdrukkelijke, schriftelijke toe-
stemming van de uitgever!

www.juTTEr.nl
www.hoFGEEsT.nl

Hobbyfotograaf Erik Baal-
bergen legt wekelijks een 
typisch IJmuidens beeld 
vast. Soms naar aanleiding 
van de actualiteit of een 
evenement, soms gewoon 
vanwege de mooie tafere-
len die IJmuiden doorgaans 
te bieden heeft of bijzon-
dere gebeurtenissen die 
plaatsvinden.

Sinds 7 tot en met 23 okto-
ber vinden in en rond IJmui-
den allerlei activiteiten plaat-
sen in het kader van Industrie-
cultuur IJmuiden. Dit evene-
ment is onderdeel van het Hol-
landRoute Programma 2016 
van de provincie Noord-Hol-
land. In dit programma willen 
de provincie en de gemeen-
ten rond het Noordzeekanaal 
de industriële geschiedenis en 
cultuur onder de aandacht van 
het publiek brengen via voor-
stellingen, wandel- en fiets-
routes en bedrijfsbezoeken. 
Met Industriecultuur IJmuiden 
wordt het onlosmakelijke ver-
band tussen IJmuiden en het 
Noordzeekanaal, de visserij en 
de staalindustrie benadrukt.
Een opvallend onderdeel van 
Industriecultuur IJmuiden is 
‘Lichtbakens van IJmuiden’; 
twee weken lang zijn de to-
ren van de voormalige vis-
serijschool aan de Havenka-
de en de voormalige waterto-
ren aan de Dokweg verlicht. 
Een foto van de groengeel ver-
lichte watertoren sierde vorige 
week de voorpagina van deze 
krant. Kenners van morsecode 
kunnen het lichtsignaal vanaf 
de toren van de visserijschool 
proberen te ontcijferen.
Andere publieksactiviteiten 
waren en zijn de extra moto-
rendraaidagen op de zater-

dagen in het Zee- en Haven-
museum, een bedrijfsrondlei-
ding bij hoogovens, een rond-
leiding bij het bedrijfsmuse-
um van ENCI, verhalenmidda-
gen rond de thema’s ‘Werken 
in de IJmuidense industrie’ en 
‘Vrouwen bij de Hoogovens’ en 
rondleidingen door het beel-
denpark Zee van Staal. Tijdens 
het eerste weekend konden 
avonturiers hun hart ophalen 
tijdens de Havensafari IJmui-
den. Met een snelle RIB boot 
werden de havens bezocht en 
een tochtje op zee gemaakt.
Een rustiger maar zeker niet 
minder interessant onderdeel 
waren de theatervoorstellin-
gen van De Verhalenvisser 
van IJmuiden. Decor voor de-
ze gratis voorstellingen vorm-
de vishal D. Bij binnenkomst 
kreeg de bezoeker een gou-
den munt, die naar keuze voor 
of na de voorstelling verzilverd 
kon worden voor een brood-
je vis en een drankje. Gezeten 
op een speciaal voor de ge-
legenheid gebouwde tribune 
kon het publiek genieten van 
een mythologische visser/jut-
ter, die rondrijdend op zijn zeil-
wagen de oude en uitgebeelde 
verhalen van IJmuiden verza-
melde in verlichte weckpotten. 
IJmuidense onderwerpen als 
het kanaalgraven, het omge-
keerd praten, het leugenaars-
bankje en de vistrein naar Ita-
lië passeerden de revue. 
Op de foto zien we hoe een 
van de typisch IJmuidense 
verhalen wordt gevangen. Aan 
het eind van de voorstelling 
werden de weckpotten uitge-
deeld onder het publiek, waar-
mee symbolisch de verhalen 
overgedragen werden en zo 
voor het nageslacht bewaard 
blijven.

FAMILIEBERICHTEN
Nu ook oNLINE

Feest bij Delta Singers
IJmuiden - Gezelligheids-
koor de Delta Singers uit 
IJmuiden bestaat 26 oktober 
10 jaar. Gedurende het tien-
de seizoen hebben er diver-
se evenementen plaatsge-
vonden. 
De leden hebben onder an-
dere genoten van een zang-
workshop en een Open Podi-
um. De bewoners van zorg-
huizen in de regio hebben 
kunnen genieten van een 
muzikale middag aangebo-
den door de Delta Singers. 
Als afsluiting van het jubile-
umjaar wordt er op zondag-
middag 23 oktober om 14.00 

uur een Korenfestival ge-
houden in Buurtcentrum de 
Dwarsligger met gastoptre-
dens van de Skarrebekke uit 
Egmond en de Raddraaiers 
uit IJmuiden. De presenta-
tie is in handen van Jan Zwa-
nenburg. De toegang is gra-
tis. 
De Delta Singers kunnen 
nieuwe leden gebruiken, 
vooral mannen. Kom vrijblij-
vend naar een optreden kij-
ken of kom een keer langs tij-
dens een oefenavond in Ver-
pleeghuis Velserduin. Meer 
weten? Bel 06-10318237 of 
kijk op www.deltasingers.nl.

Velsen-Zuid - Op zaterdag 5 
november kunnen de bezoe-
kers van 2Generations voor 
het eerst feestvieren op de 
piste van SnowPlanet, waar 
speciaal voor deze gelegen-
heid een ijsbar wordt neer-
gezet en après ski muziek 
wordt gedraaid. Een warme 
jas is aan te raden, want ach-
ter het glas is de temperatuur 
ruim onder nul.
Kloppend hart van 2Genera-
tions Snow Edition blijft het 
grote horecaplein aan de 
rand van de piste. Hier staan 
optredens gepland van de 
2Generations showband, DJ 
Barry Brand en een mystery 
guest waarvan de naam later 

bekend wordt gemaakt. Ook 
het populaire dj-duo Tim & 
Faab draait op 2Generations. 
Het feest op de piste wordt in 
gang gezet door de 3House 
DJ’s.
Tickets kosten 20 eu-
ro en zijn verkrijgbaar via 
www.2generations.nl. Er zijn 
nog enkele plaatsen vrij voor 
het diner voorafgaand aan 
het feest. Meer info via info@
exclusevents.nl.
De winactie die in samen-
werking met deze krant werd 
georganiseerd is gewon-
nen door Marjeth van Kan 
uit Santpoort Noord. Zij krigt 
persoonlijk bericht van de or-
ganisatie van 2Generations.





 
 4     20 oktober 2016

   

Donderdag 
20 oktober

Sociaal Wijkteam organi-
seert een koffieochtend in 
Bibliotheek Velserbroek. Van 
10.30 tot 12.00 uur. 
Buitenplaats Beeckestijn: 
gesloten in verband met op-
bouw tentoonstelling ‘Ana-
morfose’. 
Zee- en Havenmuse-
um IJmuiden: exposities 
‘Een droom door Holland op 
z’n smalst’. Tentoonstelling 
‘Eeuwfeest’ - 100 jaar ge-
bouw De Visserijschool. Klei-
ne (verkoop)expositie ‘Geen 
Zee te Hoog’ met schilderij-
en van Chris van Drunen. 
Workshop ‘(meer) grip op 
emotie’ van 13.30 tot 15.30 
uur, Leeghwaterweg 1a, ka-
mer 2, Velsen-Noord. 
Pieter Vermeulen Muse-
um: Tentoonstelling ‘Bos vol 
Geheimen. Vanaf 3 jaar. Fo-
to-expositie: Bijen. Work-
shop bijenhotel maken. Van 
13.30 tot 15.30 uur. Kosten 
1,50 bovenop de entreeprijs.
Stadsschouwburg Velsen: 
‘De nieuwe kleren van de 
keizer’. Aanvang 14.30 uur.
Witte Theater, Kanaalstraat 
257 IJmuiden: Bloeiende 
Maagd Minou Bosua gaat 
solo. Aanvang 20.30 uur.

Vrijdag 
21 oktober

Digitaal inloopspreek-
uur in Bibliotheek Velsen in 
IJmuiden.
Zee- en Havenmuse-
um IJmuiden: exposities 
‘Een droom door Holland op 
z’n smalst’. Tentoonstelling 
‘Eeuwfeest’ - 100 jaar ge-
bouw De Visserijschool. Klei-
ne (verkoop)expositie ‘Geen 
Zee te Hoog’ met schilde-
rijen van Chris van Drunen. 
Open van 13.00 tot 17.00 uur.
Pieter Vermeulen Muse-
um: Tentoonstelling ‘Bos vol 
Geheimen. Vanaf 3 jaar. Fo-
to-expositie: Bijen. Knutse-
len. Van 13.30 tot 15.30 uur. 
Kosten 1,50 bovenop de en-
treeprijs.
Buitenplaats Beeckestijn: 
gesloten in verband met op-
bouw tentoonstelling ‘Ana-
morfose’. 
Jeugdfilm ‘Kauwboy’ in ‘t 
Bredrode Huys, Bloemen-
daalsestraatweg 201 Sant-
poort-Zuid. Aanvang 14.00 

uur.
Muziektheater/kleinkunst 
in ‘t Mosterdzaadje, Kerk-
weg 29 Santpoort-Noord. 
Aanvang 20.00 uur. Toegang 
gratis, bijdrage in de onkos-
ten wenselijk.
Stadsschouwburg Velsen: 
Danssensatie Che Malambo. 
Aanvang 20.15 uur.
Witte Theater, Kanaalstraat 
257 IJmuiden: film ‘Ants on a 
Shrimp’. Aanvang 20.30 uur.

Zaterdag 
22 oktober

Zee- en Havenmuse-
um IJmuiden: exposities 
‘Een droom door Holland op 
z’n smalst’. Tentoonstelling 
‘Eeuwfeest’ - 100 jaar ge-
bouw De Visserijschool. Klei-
ne (verkoop)expositie ‘Geen 
Zee te Hoog’ met schilde-
rijen van Chris van Drunen. 
Open van 13.00 tot 17.00 uur.
Buitenplaats Beeckestijn: 
gesloten in verband met op-
bouw tentoonstelling ‘Ana-
morfose’. 
Stadsschouwburg Vel-
sen: Première Maya de Bij 
van Studio 100. Om 13.30 en 
16.00 uur.
Klavierschippers met ‘Back 
in time’. Show vindt plaats in 
het Technish College Velsen. 
Aanvang 20.00 uur.

Zondag
23 oktober

Collecteweek tot en met 29 
oktober voor Stichting Op-
kikker.
In verband met sluiting 
Laurentiuskerk een specia-
le ‘slotviering’ om 10.00 uur.
Religieuze bijeenkomst 
in De Kapel, Potgieterweg 4 
Bloemendaal. Thema: ‘Hoe 
erg is het om rijk te zijn, ar-
moe is toch ook geen alter-
natief?’ Aanvang 10.30 uur. 
Buitenplaats Beeckes-
tijn: Opening tentoonstelling 
‘Anamorfose’
Zee- en Havenmuse-
um IJmuiden: exposities 
‘Een droom door Holland op 
z’n smalst’. Tentoonstelling 
‘Eeuwfeest’ - 100 jaar ge-
bouw De Visserijschool. Klei-
ne (verkoop)expositie ‘Geen 
Zee te Hoog’ met schilde-
rijen van Chris van Drunen. 
Open van 13.00 tot 17.00 uur.
Pieter Vermeulen Muse-
um Driehuis: met tentoon-

stelling ‘Bos vol Geheimen. 
Vanaf 3 jaar. Foto-expositie: 
Bijen. Om 13.30 uur poppen-
kastvoorstelling ‘Wie zorgt er 
voor ons bos?’ Kosten entree 
museum.
Korenfestival ter afsluiting 
van het jubileumjaar van de 
Delta Singers in De Dwars-
ligger IJmuiden. Met gastop-
tredens van de Skarrebekke 
uit Egmond en de Raddraai-
ers uit IJmuiden. Aanvang 
14.00 uur. Toegang gratis.
Klavierschippers met ‘Back 
in time’. Show vindt plaats in 
het Technish College Velsen. 
Aanvang 14.30 uur.
Traverso en Fortepiano in 
‘t Mosterdzaadje, Kerkweg 
29 Santpoort-Noord. Aan-
vang 15.00 uur. Toegang gra-
tis, bijdrage in de onkosten 
wenselijk.
Vespers in de Engelmun-
duskerk in Driehuis. Aan-
vang 19.15 uur.

Maandag
24 oktober

Dinsdag
25 oktober

Kledingbeurs Het Kruis-
punt van 10.00 tot 12.00 uur 
in Velserbroek. Elke dins-
dagochtend.
Inloopspreekuur Sociaal 
Wijkteam Santpoort, Drie-
huis en Velsen-Zuid in Het 
Terras, Dinkgrevelaan 17 in 
Santpoort-Noord. Van 11.00 
tot 12.00 uur.
Stadsschouwburg Vel-
sen: Cor Bakker ontvangt 
Ivo Janssen en Fay Claassen. 
Aanvang 20.15 uur.
Witte Theater, Kanaalstraat 
257 IJmuiden: Metaman van 
Orkater (toneel). Aanvang 
20.30 uur.

Woensdag
26 okotber

OIG tweedehandswin-
kel open aan Industriestraat, 
IJmuiden. Van 9.00 tot 12.00.
Zee- en Havenmuse-
um IJmuiden: exposities 
‘Een droom door Holland op 
z’n smalst’. Tentoonstelling 
‘Eeuwfeest’ - 100 jaar ge-
bouw De Visserijschool. Klei-
ne (verkoop)expositie ‘Geen 
Zee te Hoog’ met schilde-
rijen van Chris van Drunen. 
Open van 13.00 tot 17.00 uur.
Kindervertelmiddag Bui-
tenplaats Beeckestijn. Van 
14.00 tot 16.00 uur. 6,- per 
kind. Inschrijven via car-
la-schut@hotmail.nl of 06-
26038252
Pieter Vermeulen Muse-
um: Tentoonstelling ‘Bos 
vol Geheimen. Vanaf 3 jaar. 
Knutselen. Van 13.30 tot 
15.30 uur. Kosten 1,50 bo-
venop de entreeprijs.

Voorleesfeest voor kinde-
ren tot en met 6 jaar in Bi-
bliotheek Velsen in Ijmuiden. 
Van 14.30 tot 15.30 uur.
Stadsschouwburg Velsen: 
Bob Marley’s Reggae Night. 
Aanvang 20.15 uur.
Witte Theater, Kanaalstraat 
257 IJmuiden: film ‘Ants on a 
Shrimp’. Aanvang 20.30 uur.

Donderdag 
27 oktober

Open Coffee bij Smash! 
Café, Sporthal Zeewijk, Een-
hoornstraat 2e IJmuiden. 
Van 09.00 tot 11.00 uur.
Sociaal Wijkteam organi-
seert een koffieochtend in 
Bibliotheek Velserbroek. Van 
10.30 tot 12.00 uur. 
Buitenplaats Beeckes-
tijn: Verkooptentoonstelling  
‘Portretten uit Kennemer-
land’. Geopend van 11.00 tot 
16.00 uur. Zie www.buiten-
plaatsbeeckestijn.nl. 
Informatieavond over 
darmkanker in het Inloop-
huis Kennemerland, Wulver-

derlaan 51 Santpoort-Noord. 
Van 19.30 tot 21.00 uur.
‘IJmuiden, wat vertel je 
me....’ in De Brulboei, Ka-
naalstraat 166 IJmuiden. 
Aanvang 20.00 uur.
Optreden Jong Talent Kwar-
tet van het Koninklijk Con-
servatorium Den Haag in De 
Kapel, Potgieterweg 4 Bloe-
nendaal. Aanvang 20.00 uur.
Stadsschouwburg Velsen: 
Richard Kemper & Rick En-
gelkes in ‘Hart tegen Hart’. 
Aanvang 20.15 uur.

Reizen naar eclips in VS
Santpoort-Noord - Reizen 
naar de Verenigde Staten is 
het komende jaar extra aan-
trekkelijk omdat op 21 au-
gustus 2017 in een groot deel 
van Amerika een volledige 
zonsverduistering te zien is. 
Dat dit niet onopgemerkt is 
gebleven blijkt uit het feit dat 
Vanessa’s Reisbureau al ver-
schillende malen een vakan-
tie heeft verzorgd voor reizi-
gers die dit spectaculaire fe-
nomeen willen meemaken.
Het traject van de eclips loopt 
vanuit Oregon in het westen 
tot aan South Carolina in het 
oosten en is het best zicht-
baar in de staat Wyoming, 
bekend van het Yellowsto-
ne National Park. Vanessa 
verwacht dat de vraag naar 

eclips-reizen de komende 
tijd alleen maar zal toenemen 
naarmate meer mensen hier-
van horen: ,,Deze zonsver-
duistering vindt precies tij-
dens het hoogseizoen plaats 
en valt in staten te zien die 
je echt wilt gaan bezoeken. 
Maar het is belangrijk er snel 
bij te zijn: hotels in de nabije 
omgeving van het pad zit-
ten vaak al vol, maar op een 
uurtje rijden is er nu nog vol-
doende plek.’’
Wil je dit fenomeen ook een 
keer meemaken? Neem dan 
contact op met Vanessa’s 
Reisbureau, Hoofdstraat 224 
in Santpoort-Noord. Vanes-
sa is al jarenlang de Ameri-
ka-specialist van Velsen en 
omstreken.

www. .nl

www. .nl

Nieuws gemist?
Kijk op 

RTV Seaport!
rtvseaport.nl/agenda
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Kleinschalige woon-
voorzieningen voorzien 

in grote behoefte
Santpoort-Noord - Voor 
nieuwe gegadigden die ko-
men voor een bezichtiging 
en kennismaking is het vaak 
een verrassing dat de klein-
schalige woonvoorziening 
van de ZorgSpecialist niet 
opvalt in het straatbeeld. Aan 
niets is namelijk te zien dat 
er een zorglocatie gevestigd 
is. Geen bord op het pand, 
geen vlag in de tuin. Een leuk 
woonhuis, zo ziet het eruit. 
,,Een bewuste keuze”, zo legt 
directeur Esther Vink uit. ,,Bij 
wonen als thuis past ook een 
gewone omgeving.”
De kleinschalige woonvoor-
zieningen bieden stuk voor 
stuk warmte en gezelligheid. 
Er zijn ruime appartementen 
voor de bewoners en in de 
grote woonkamer en keuken 
heerst een gezellige sfeer. 
Kleinschalige woonvoorzie-
ningen bieden een passend 
thuis voor mensen met de-
mentie die dagelijkse zorg 
en aandacht nodig hebben. 
Met vijf locaties in IJmui-
den, Heemskerk en Aerden-
hout biedt de ZorgSpecialist 
de vertrouwde omgeving van 
thuis in combinatie met zorg 
op maat.
De ‘jongste’ locatie, Mar-
quant in Heemskerk, is nu 

tien maanden open. Eveli-
ne Slenter, verantwoordelijk 
voor de kleinschalige woon-
voorzieningen: ,,Het is voor 
ons vanzelfsprekend dat de 
wensen en behoeften van de 
bewoners voorop staan, en 
niet het dagelijkse ritme van 
een instelling. Ook hier bie-
den wij natuurlijk medische  
zorg en ondersteuning bij bij-
voorbeeld douchen. 
Dit alles in een genormali-
seerde en vooral huiselijke 
omgeving. Medewerkers lo-
pen niet in uniform rond en 
bewoners kunnen hier ge-
woon helpen bij het zetten 
van koffi e of het doen van 
een boodschap. Het is echt 
hun huis én thuis.” Esther 
Vink vult aan: ,,Zelfs de me-
dische hulp blijft vertrouwd. 
Zo kunnen de bewoners ge-
woon een beroep blijven 
doen op hun eigen huisarts. 
Voor specifi eke hulp worden 
de locaties door twee in ou-
derenzorg gespecialiseerde 
artsen bijgestaan.” 
Bewoners kunnen er de rest 
van hun leven blijven wo-
nen. Het prijsniveau bevindt 
zich in het middensegment. 
Meer informatie? Bel met 
de ZorgSpecialist op 023-
5100200.

Regionale 
Ombudsman

IJmond – De colleges van 
Velsen, Beverwijk en Heems-
kerk hebben onderzocht of 
een ombudsman op het ge-
bied van het sociaal domein 
een meerwaarde zou hebben 
in de IJmond. De motie van 
de gemeenteraad was ge-
richt op een goede klachten-
afhandeling op het gebied 
van jeugdzorg, participatie, 
hulp bij het vinden van werk, 
het verstrekken van uitkerin-
gen en de zorg voor ouderen 
en chronisch zieken. De drie 
IJmondgemeenten kennen 
al een bezwaar- en klach-
tenprocedure voor het soci-
aal domein. Een klacht dient 
altijd bij de gemeente zelf te 
worden ingediend. Wie over 
het antwoord of de afhande-
ling niet tevreden is kan te-
recht bij de Nationale Om-
budsman waarbij de ge-
meenten aangesloten zijn. 
Ook waar de gemeenten sa-
menwerken met elkaar of 
met ketenpartners, zoals bij 
IJmond Werkt! of bij de So-
ciale Teams bestaan inter-
ne en externe klachtenpro-
cedures. Uit de jaarverslagen 
blijkt dat in 2015 over het so-
ciaal domein 36 klachten zijn 
binnengekomen bij de drie 
gemeenten. Over ketenpart-
ners als zorgaanbieders en 
Centrum Jeugd en Gezin zijn 
totaal 33 klachten binnenge-
komen. Bij de Nationale Om-
budsman kwamen in 2015 46 
klachten uit deze regio bin-
nen, waarvan 22 over het 
sociaal domein. De mees-
te klachten werden afge-
daan door advies, informatie 
of doorverwijzen. Slechts in 
twee gevallen heeft de Om-
budsman met de gemeen-
ten bemiddeld. De kosten 
zijn voor de gemeenten sa-
men 28.631,06 euro. Na het 
wegen van de voor- en na-
delen van een regionale om-
budsman of aansluiting bij 
de Metropoolregio Amster-
dam hebben gemeenten de 
conclusie getrokken dat een 
extra regionale ombudsrege-
ling niet nodig is.

Kijk voor het actuele nieuws op
www.jutter.nl
www.hofgeest.nl

Kijk voor het actuele nieuws op
www.jutter.nl
www.hofgeest.nl

Kijk voor het actuele nieuws op
www.beverwijker.nl
www.heemskerksecourant.nl

Kijk voor het actuele nieuws op
www.beverwijker.nl
www.heemskerksecourant.nl

Kijk voor het actuele nieuws op
www.castricummer.nl
www.uitgeestercourant.nl

Kijk voor het actuele nieuws op
www.castricummer.nl
www.uitgeestercourant.nl

Buitenplaats Beeckestijn 
presenteert Anamorfose
Velsen-Zuid – Buitenplaats 
Beeckestijn is er trots op 
een nieuwe tentoonstelling 
te kunnen presenteren. Van 
27 oktober tot en met 8 ja-
nuari is de verkooptentoon-
stelling Anamorfose te zien. 
‘Anamorfose ’is samenge-
steld door gastcurator Bi-
anca Vooges en sluit aan bij 
de Kunstlijn Haarlem 2016. 
De opening is op 23 oktober 
van 15.00 tot 17.00 uur.
Vooges ziet in de vijf stijlka-
mers en hal van Beeckestijn 
een uitdaging om een we-
reld te laten zien die door 
bijzondere combinaties met 
hedendaagse kunst een an-
dere betekenis kan krijgen 
en daardoor een gevarieerd 
publiek kan trekken: ‘Een 
parallelle wereld vanuit een 
ooghoek’
De zes kunstenaars geven 
ieder een eigen invulling 
aan het begrip ‘Anamorfose’: 
‘Niets lijkt wat het werkelijk 
is. Alles is wat het kan zijn.’ 
Nynke Koster (Den Haag) 
onderzoekt de ornamen-
tiek in de architectuur door 
de eeuwen heen. Louise ter 
Poele (Winterswijk) maakt 
stillevens waarvoor alles een 
aanleiding kan zijn: plas-

tic rivierkreeften, een dood 
parkietje of foto’s gemaakt 
door ruimte-telescoop Hub-
ble. BlONDFABRIC/made-
bysoek heeft een geheel an-
dere invalshoek. Kleding is 
het centrale thema, en wel 
in het bijzonder ‘Kleding is 
het doek dat je draagt’.  Ka-
te van Harreveld (Haarlem) 
maakt verfi jnd en gedetail-
leerd werk, waarin een intie-
me en verontrustende we-
reld te zien is. Haar tekenin-
gen tonen wat waarneem-
baar is maar verlichten de 
duistere kant. Ronald Ruse-
ler (Haarlem) voelt zich thuis 
in geheimzinnige tussenge-
bieden welke geen beteke-
nis of geen bedoeling schij-
nen te hebben. Jasper Ha-
genaar (Tilburg) is niet ge-
interesseerd in de realtiteit. 
Zijn realiteit is de wereld van 
het doek.  
De tentoonstelling is te be-
zoeken van donderdag tot 
en met zondag van 11.00 tot 
16.00 uur. Entree volwasse-
nen 4,00 euro per persoon. 
De tentoonstelling wordt 
mede mogelijk gemaakt 
door de gemeente Velsen, 
J.C. Ruigrok Stichting en 
Kunstlijn Haarlem.

IJmuiden - In een woning 
aan de Koningin Wilhelmi-
nakade in IJmuiden heeft de 
politie afgelopen zaterdag-
avond een hennepkwekerij 
ontdekt. In de woning ston-
den in een ruimte 35 potten 
met plantjes er in. Een 36-ja-
rige man uit IJmuiden die in 
de woning aanwezig was is 
aangehouden. Een gespecia-
liseerd bedrijf heeft de hen-
nepkwekerij ontruimd.

Hennepkwekerij

Dineren in Finse sfeer
Geslaagde winactie 
Patrick van Keulen

Velsen - De winactie van Pa-
trick van Keulen Mannenmo-
de & Casual Jeans is gewon-
nen door de heer Goslar uit 
IJmuiden. Hij wint een com-
pleet verzorgd diner voor 
twee personen in de Finse 
kota op Villa’s Taste of Lap-
land. Gedurende twee we-
ken konden klanten hun kas-

sabon in een speciale box op 
de balie deponeren. 
De trekking werd dinsdag-
avond verricht door de Finse 
koks die speciaal voor Taste 
of Lapland naar Velserbroek 
zijn gekomen. Eten in de Fin-
se kota kan nog tot en met 
zondag. Zie ook www.villa-
westend.nl.





 
 8     20 oktober 2016

Driehuis - Koploper Pur-
mersteijn - een ploeg met 
veel kwaliteit - begon zorg-
vuldig opbouwend aan de-
ze wedstrijd. De eerste ech-
te kans was echter voor Vel-
sen. Patrick Castricum raakte 
de bal niet goed genoeg om 
doelman Tim Elmers te ver-
rassen. Sander van der Lugt 
had het eerste kwartier nog 
geen bal geraakt, maar moest 
wel de bal uit het net halen. 
Een voorzet van Ruben Ad-
ney verdween via de knie van 
spits Niels Eijkenaar in het 
doel: 1-0. Voorlopig bleef het 
Purmersteijn dat domineer-
de en via snelle buitenspelers 
gevaarlijk was. Pas na een 
half uur was er een mogelijk-
heid voor de ploeg uit Drie-
huis. Een prima pass van Eric 
Metgod op Angelo Beck, die 
direct Tim Groenewoud aan-
speelde. Zijn schot vloog net 
over de deklat. Ook een pegel 
van Mischa Plug miste doel. 
Merkwaardigerwijs speelde 
het spel zich voornamelijk af 
op de helft van Purmersteijn 
waar de achterste linie er een 
kunst van maakte elkaar het 
balletje toe te spelen. Vel-
sen stelde daar weinig tegen-
over ook al omdat de vaardi-

ge spelers van de thuisploeg 
net wat rapper waren dan de 
onze.
Direct na de thee een aan-
val over links: Yassin Yaak-
oubi bediende Ruben Adney 
maar die schoot rakelings 
over. Na een inzet van Ara-
mez Poepon redde Sander 
van der Lugt prima. Een solo 
van Jesse van der Meer van 
Velsen strandde in schoon-
heid. Kansen waren er ze-
ker voor Velsen vooral uit stil-
staande momenten. Remco 
van Dam kopte uit een corner 
precies in de handen van de 
doelman. Ook Jesse van de 

Meer kopte over na een vrije 
trap van Tim Groenewoud. 
Voetballend was Velsen ech-
ter de mindere vandaag maar 
ook Purmersteijn sprong slor-
dig met de kansen om. In de 
zeventigste minuut was het 
wel raak: na een snelle aan-
val over rechts scoorde de 
vrijstaande Niels Eijkenaar: 
2-0. Hier was niets meer te 
halen voor Velsen. Purmer-
steijn was gewoon een ma-
tje te groot vanmiddag. Vol-
gende week een vrije com-
petitiezondag en daarna de 
punten maar weer pakken 
thuis tegen Soest SO.

IJmuiden - In de thuiswed-
strijd tegen Kolping Boys 
uit Oudorp (Alkmaar) heeft 
Stormvogels een punt over-
gehouden en gezien het 
spelbeeld mocht het team 
van trainer Sjaak Lettin-
ga zich daarmee tevreden 
stellen.

Vooral de eerste helft had-
den de Oudorpers 75 procent 
balbezit, maar omdat de so-
lide IJmuidense verdediging 
goed voor de dag kwam, werd 
er niet gescoord door Kolping 
Boys.
Na een zwak begin wist Storm-
vogels halverwege de eerste 
helft meer in haar spel te ko-
men en kon na 26 minuten 
zelfs de score openen. Verde-
diger Joel Stange schoot van-
af 25 meter keihard op doel 
en omdat doelman Patrick de 
Vries de zwabberbal niet onder 
controle kon krijgen, was Mike 
Dam er als de kippen bij raak 
te schieten, 1-0.
Nadat Kolping Boys in de 
tweede helft verschillende 
kansen om zeep had gehol-
pen, was het na veertien mi-
nuten toch raak. Na een snel-
le aanval kwam de bal voor de 
voeten van Steven Dekker die 
met een harde schuiver doel-
man Bas Veen kansloos liet, 
1-1.
Twee minuten later moest Bas-
tiaan Scholten zijn meerdere 
erkennen in doelman De Vries 

om een minuut later een voor-
zet van Huseyin Yilmaz te ver-
zilveren, 2-1 (zie foto). Een mi-
nuut daarna kopte Scholten 
de bal na een voorzet van Dam 
rakelings naast.
Kolping Boys zette het laat-
ste kwartier het team van trai-
ner Sjaak Lettinga behoorlijk 
onder druk en doelman Bas 
Veen moest aardig wat red-
dingen verrichten. Maar een 
schot van Kevin Cappai acht 
minuten voor tijd in de krui-
sing werd hem te machtig, 2-2. 
In blessuretijd verscheen Gi-
ano Bonam alleen voor doel-
man De Vries die redding kon 
brengen zodat dit duel onbe-
slist bleef. Op 30 oktober a.s. is 
in Hoorn De Blokkers de vol-
gende tegenstander.
Stormvogels-zaterdag won de 
thuiswedstrijd tegen De Ken-
nemers met 2-0. Het team van 
trainer Marco Adema speel-
de de eerste helft een puike 
partij voetbal, maar gescoord 
werd er niet. De mooiste kans 
was voor Nick Strijland die net 
naast de kruising schoot.
De tweede helft was het spel 
van de IJmuidenaren een stuk 
minder, maar desondanks 
werd door doelpunten van 
Denzell Jones en Robin Ule-
hake een zakelijke 2-0-over-
winning geboekt.
Zaterdag staat een bekerwed-
strijd in en tegen Diemen op 
het programma. Aanvang 17.00 
uur. (foto: Hans Willemse)

Velsen-Zuid - Voor 40 toe-
schouwers, waarvan 60 pro-
cent uit IJmuiden, speelde 
IJmuiden in Hoofddorp te-
gen de gelijknamige voetbal-
vereniging. Na de winst vo-
rige week op het tot dan toe 
ongeslagen VVC nu tegen de 
nog puntloze thuisploeg.
Vanaf de aftrap toont IJmui-
den haar aanvalslust en de 
eerste aanval, na 30 secon-
den, is ook de eerste kans. 
Joshua Dominggus kopt een 
voorzet van rechts keurig in 
maar Hoofddorp keeper  Gui-
do den Ouden redt op zeer 
knappe wijze. Daarna sco-
ringsmogelijkheden voor on-
der andere Fabian Roo-
zen, Milan van Essen en Bob 
Schol. 
IJmuiden combineert er lustig 
op los en Hoofddorp loert op 
een counter maar iedere mo-
gelijkheid daartoe helpen zij 
zelf om zeep of het centrale 
verdedigingsduo van IJmui-
den, Kay Brouwer en Jef-
frey Prinsse, voorkomen dit. 
Hoofddorp krijgt na 15 minu-

ten haar eerste mogelijkheid 
op een doelpunt maar keeper 
Tom Hoogendijk weet deze te 
voorkomen. 
IJmuiden grossiert in mo-
gelijkheden om te scoren 
maar het lukt niet de in top-
vorm verkerende keeper van 
Hoofddorp te laten capitu-
leren. Daardoor kruipt na 30 
minuten de onzekerheid in ei-
gen kunnen in het team van 
trainer/coach Anthony Cor-
reia die zijn team onzorgvul-
dig ziet gaan voetballen en 
onnodige overtredingen gaan 
maken. Het is in deze fase niet 
best wat IJmuiden laat zien en 
in de 40e minuut heeft Milan 
van Essen de kans om te sco-
ren maar zijn schot gaat ruim 
over de doellat en een minuut 
later ontsnapt IJmuiden aan 
een tegendoelpunt.
Na rust wordt een IJmuiden 
verwacht wat orde op zaken 
zou stellen tegen Hoofddorp 
wat heeft laten zien waarom 
zij op de laatste plaats staan 
maar het tegendeel is waar. 
IJmuiden voetbalt tegen zich-

zelf en de verkregen moge-
lijkheden worden niet be-
nut. In de 66e minuut weder-
om de mogelijkheid tot een 
doelpunt en deze keer is het 
wel raak. Bob Schol breekt 
de ban, 0-1. Daarna de nodi-
ge mogelijkheden om te sco-
re maar IJmuiden laat Hoofd-
dorp leven en als iedereen 
denkt dat Mike Kries de 0-2 
scoort weet de uitstekende 
Hoofddorp keeper dit te voor-
komen. Hoofddorp ruikt dat 
er vandaag wat te halen is en 
gooit alles op de aanval maar 
faalt in de afwerking of het 
IJmuidens centraal verdedi-
gingsduo voorkomt dit.
In de allerlaatste minuut denkt 
heel Hoofddorp dat de gelijk-
maker gescoord kan worden 
maar ook Tom Hoogendijk is 
in topvorm en IJmuiden ont-
snapt aan de gelijkmaker.
Volgende week wacht UNO, 
wat vandaag de eerste drie 
punten haalde tegen VSV, en 
hopelijk laat IJmuiden dan 
zien dat zij vandaag wat ge-
leerd hebben.

IJmuiden ontsnapt aan gelijkspel
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IJmuiden - Onderne-
mers in het havengebied 
IJmuiden buigen zich de-
ze maand over de vraag of 
ze wel of niet samen een 
bedrijveninvesteringszo-
ne (BIZ) gaan vormen. Tot 
en met 27 oktober kunnen 
zij ‘ja’ of ‘nee’ invullen op 
het stemformulier. Doel 
van de BIZ is het onderne-
mingsklimaat, de aantrek-
kelijkheid voor klanten én 
de veiligheid van het be-
drijventerrein te verbete-
ren. Voorstanders zijn er-
van overtuigd dat meer 
samenwerking en geza-
menlijk investeren door 
gemeente, politie, zeeha-
ven en ondernemers voor 
een schoner en veiliger’ 
gebied zal zorgen.

Nut en noodzaak van een 
BIZ zijn de afgelopen maan-
den goed op een rij gezet 
door de gloednieuwe stich-
ting BIZ Havengebied IJmui-
den. Sinds de invoering van 
de BIZ-wet op 1 januari 2015 
worden overal in Neder-
land BIZ’n opgericht. In een 
BIZ investeren deelnemers 
- bóvenop de gemeentelijke 
inspanningen - samen in het 
verbeteren van het econo-
misch functioneren van hun 
gebied. Ton Wijker, voorzitter 
van de stichting BIZ Haven-
gebied IJmuiden: ,,Als we het 
havengebied niet opnieuw 
willen laten verpauperen, 
moéten we samenwerken. 
De BIZ kan ons daar perfect 
in ondersteunen. De regeling 

geeft vijf jaar lang de tijd, 
rust en het budget om zaken 
structureel te verbeteren. Het 
geld dat we samen genere-
ren, blijft van ons en is be-
doeld voor extra activiteiten 
die we zelf bepalen en die 
anders niet gebeuren. Daar 
kan niemand tegen zijn.’’

Havencrew
Een van de activiteiten in 
het actieplan van de stich-
ting BIZ Havengebied IJmui-
den is een werkploeg die da-
gelijks in het havengebied 
aanwezig is, snel reageert op 
schoon, heel en veilig-vra-
gen van ondernemers, kor-
te lijnen heeft met de politie 
en de gemeente en ook pro-
actief handelt. In deze zoge-
heten ‘havencrew’ zitten me-
dewerkers van de gemeen-
te Velsen en van Zeehaven 
IJmuiden NV, aangevuld met 
mensen met een afstand tot 
regulier werk. De BIZ be-
taalt alleen de laatstgenoem-
den. Ze worden aangestuurd 
door parkmanager. De extra 
inzet vanuit de gemeente en 
zeehaven kost de onderne-
mers geen geld. Wijker: ,,Dit 
maakt van de havencrew een 
ploeg die eigendommen van 
de BIZ die we óók gaan re-
aliseren, zoals bewegwijze-
ring en groen, kan onder-
houden, die rondzwervende 
troep opruimt, sneeuw ruimt 
en zout strooit op lastig be-
reikbare plekken en die snel 
kleine reparaties kan uitvoe-
ren. En nog duizend-en-één 
hand- en spandiensten voor 

ondernemers uitvoert. De 
havencrew biedt alle onder-
nemers straks véél extra ser-
vice tegen zeer bescheiden 
kosten.’’

Camera’s 
Een andere activiteit die 
doorgang kan vinden als de 
BIZ er komt, is cameratoe-
zicht in het hele havenge-
bied. De provincie Noord-
Holland en de zeehaven heb-
ben respectievelijk inmiddels 
90.000 en 100.000 euro toe-
gezegd. Caroline van Beelen 
van Van Beelen Group: ,,Als 
ondernemer lijkt me dit een 
simpele rekensom. Veilig-

heidscamera’s installeren is 
een dure hobby. Die ineens 
een stuk beter betaalbaarder 
is met twee mede-investeer-
ders die samen bijna twee 
ton meebrengen. Doodzon-
de om die subsidies te ver-
spelen. Mijn ‘ja’ hebben ze.’’

Volwaardige invloed
Wijker: ,,In het BIZ-actieplan 
zijn in totaal zeven activitei-
ten benoemd die we geza-
menlijk willen oppakken. Alle 
onderdelen zijn uitvoerig be-
sproken tijdens de verschil-
lende bijeenkomsten, ook op 
de kick-off van de BIZ-stem-
ming op 4 oktober in het 

Zee- en Havenmuseum. De 
sfeer waarin we discussieer-
den vond ik zeer positief en 
constructief. Gelukkig vinden 
veel ondernemers samen 
met ons dat we eraan toe 
zijn de gelederen te sluiten 
en samen te werken aan een 
sterke toekomst voor ons ha-
vengebied.’’ En de kosten, of-
tewel de ondernemersbijdra-
ge? ,,Zoveel extra kracht voor 
280 per jaar… Dat is 75 cent 
per dag, waar hebben we het 
over? De grote bedrijven be-
talen veel meer, maar ieders 
stem en invloed in de BIZ is 
even groot.’’ (foto: Zeehaven 
IJmuiden)

‘Samenwerken zorgt voor schoner en veiliger gebied’

Havenondernemers bundelen krachten

Bulldozers door naar 
finale Street League

Velsen - FC Bulldozers 
heeft de wijkbijdrage voor 
de Street League op prima 
wijze ingevuld. De teamle-
den hebben een middag-
je meegedraaid in het WF 
Vissershuis in IJmuiden. 
Omdat het team ook pri-
ma heeft gepresteerd in 
de voorronde, denderen 
de Bulldozers nu als eerste 
team de finale op 28 okto-
ber binnen!
Speciaal voor deze gele-
genheid was er voor de be-
woners van het Vissershuis 
een Oud-Hollandse spel-
letjesdag georganiseerd, 
waarbij de vijf spelers Thijs 

Bakker, Luuk Van Drunen, 
Daan van Drunen, Jordi Sip 
en Mikael Schilling goed 
konden helpen. Een mooie 
ervaring voor zowel deze 
binken als voor de bewo-
ners van het verzorgings-
huis in IJmuiden. 
Enthousiast en fanatiek 
werden spelletjes zoals 
bowlen, sjoelen, darten en 
ringgooien gespeeld en 
waar nodig konden de jon-
gens helpen en meedoen.
Secretaris Jan Hinloopen 
van Telstar Thuis in de Wijk 
was enthousiast over de-
ze wijkbijdrage, die pre-
cies past bij de doelstel-

ling om ontmoeting tus-
sen generaties en daar-
mee de leefbaarheid in de 
buurt te verhogen. Hij ken-
de de Bulldozers dan ook 
de hoogst mogelijke score 
toe voor hun originele ac-
tiviteit.
Aangezien de Bulldozers 
daarnaast ook gedeeld 
eerste werden bij het voet-
ballen in hun voorronde 
op het Homburgplantsoen, 
zien we deze jongens zeker 
terug in de finale van de 
Telstar Street League 2016 
op 28 oktober in het Rabo-
bank IJmond Stadion! Wel-
ke teams volgen? 
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Gezamenlijk 
badmintontoernooi

IJmuiden - Vorige week dins-
dag hield BC IJmond in Sport-
hal IJmuiden-Oost een bad-
mintontoernooi waarvoor BC 
Velserbroek ook was uitge-
nodigd. De opkomst was zeer 
groot. Er werd op alle 12 banen 
gespeeld en de uitwisseling le-
verde een gezellige avond op. 
De prijzen gingen naar de BC 
IJmond-spelers Monique Klin-
kenberg, Maaike Bakker, Guido 
Huijer en Vincent Baas. Na ko-
mend weekend gaat de com-
petitie weer verder. Dinsdag 
ontvangt BCIJ 4 De Kwakel 3 
en krijgt BCIJ 5 Space Shuttle 2 
uit Uithoorn op bezoek. Zie ook 
www.bc-ijmond.nl.

IJmuiden - In Buurthuis De 
Brulboei wordt u donderdag-
avond 27 oktober meegeno-
men naar een werf in Harlin-
gen, waar voor de superrijken 
jachten worden gebouwd. In 
de fi lm ‘Super yachts werf 
in Harlingen’ ziet u hoe het 
jacht Maidelle wordt ge-
bouwd naar de specifi eke ei-
sen van de opdrachtgever. Zo 
wordt er 7000 kg marmer in 
verwerkt. Na de pauze gaat 
de avond verder met ‘CP Vai-
our’, een fi lm van Svitzer over 
de berging van een contai-
nerschip op de kust van een 
eiland in de Azoren. Kaarten 
à 3 euro zijn vanaf heden ver-
krijgbaar bij uw buurthuis en 
op de avond zelf aan de zaal. 
De eerste fi lm start om 20.00 
uur.

IJmuiden wat 
vertel je...

IJmuiden – De Hypotheker 
IJmuiden is de nieuwe spon-
sor van tennisvereniging LTC 
De Heerenduinen. Hypo-
theekadviseur Danielle Jon-
kers: ,,Wij werken lokaal, dus 
sponsoren we ook graag lo-
kaal. Met De Heerenduinen 
hebben we gekeken hoe we 
elkaar zo veel mogelijk voor-
deel kunnen bieden.
Dus hebben wij de nieuwe 
doeken laten drukken die 
rond de banen hangen, en 

mogen mijn collega’s Daniel-
le Rabelink en Annelies Sel-
les en ik bij de club komen 
tennissen. Natuurlijk gaan 
we dat ook doen. Bovendien 
bieden we alle leden van De 
Heerenduinen 250 euro kor-
ting op de bemiddelingsver-
goeding als ze bij ons hun 
hypotheek afsluiten. We kij-
ken ernaar uit om veel IJmui-
denaren tegen te komen op 
de mooie tennisbanen in het 
bos!”

Gezocht: objecten 
voor Wijsmuller-expo
IJmuiden - Het IJmuider Zee- 
en Havenmuseum bereidt een 
overzichtstentoonstelling van 
Wijsmuller voor. Wijsmuller is 
wereldwijd een begrip in de 
sleepvaart, berging en zwaar 
transport. In de tentoonstel-
ling wordt de geschiedenis 
weergegeven vanaf de oprich-
ting in 1906 tot 2001. De ten-
toonstelling loopt van februari 
tot en met augustus 2017.
Misschien ligt er bij u thuis 
nog een bijzonder object dat 
op deze tentoonstelling niet 
mag ontbreken. Denk daarbij 
aan scheepsmodellen, klein 
en groot. Memorabilia, zoals 
een asbak, een pet met em-
bleem, bedrukte glazen, aan-

stekers etc. Misschien heeft 
u nog van uw vader of groot-
vader een oud monsterboek-
je met sleepboot/transport 
namen of oude journalen of 
wachtboekjes., een trui of kiel 
met BW opdruk. Ook foto´s 
van vóór de Tweede Wereld-
oorlog of oude fi lmpjes zijn 
zeer welkom.
Mocht u iets dergelijks in uw 
bezit hebben en bent u be-
reid dit voor een periode van 
6 maanden in bruikleen te ge-
ven aan het museum, neemt u 
dan contact op via e-mail be-
stuur@zeehavenmuseum.nl. 
Het liefst ontvangt het mu-
seum eerst een foto. Zie ook 
www.zeehavenmuseum.nl.

Interne beker- 
competitie Kijk Uit
IJmuiden - Titel verdediger 
Ingmar Visser mocht kreeg 
gelijk een zware partij voor 
zijn kiezen. Jan Geus speelde 
een goede partij en won een 
pion! Een lange partij volgde 
waar Ingmar toch nog door 
het oog van de naald kroop 
en nog mag dromen van Titel 
Prolongatie!
Gregory van den Ende nam 
het op tegen Patrick de Ko-
ning. Bij voorbaat werd er al 
gegokt
dat het een lange partij zou 
worden. De stelling werd vast 
geschoven en beide spelers 
konden niks makkelijk force-
ren. Na een offer van Gregoy 
werd de partij wat opener en 
kreeg hij vrijpionnen. Deze pi-
onnen kon Patrick niet tegen-
houden en dus bekert Grego-
ry door. Frans Elzena nam het 
op tegen Dirk Geels. Door een 
klein foutje van Frans wist Dirk 

de partij te winnen. De snel-
ste partij van de avond kwam 
op naam van Vi Quan Trans en 
Piet Lanser. Al snel zagen de 
heren dat het remise zou wor-
den. Om toch een winnaar te 
krijgen werd er gesnelschaakt 
waar Quan als winnaar naar 
voren kwam.
De laatste partij van de avond 
was Dick Wijker tegen An-
dries Visser, niet voor de be-
ker.
Andries besloot een pion te 
offeren voor open lijnen waar-
door hij veel compensatie 
kreeg.
Dick besloot een paar zetten 
later ook te offeren, een kwa-
liteit voor een vrij pion. Deze 
pion bleef lastig voor Andries 
waar hij zijn toren voor moest 
ruilen in het eindspel. Met een 
stuk voor vertelde Dick zich 
waardoor beide genoegen 
moesten nemen met remise.

Schoolkorfbaltoernooi
IJmuiden - Zaterdag wordt 
het jaarlijkse schoolkorfbal-
toernooi gehouden in Sporthal 
Zeewijk. Zestien teams heb-
ben zich ingeschreven in twee 
leeftijdscategorieën. Om 09.00 
uur begint het toernooi met 
een kleine demonstratie en 
uitleg van de spelregels. Van-
af 9.15 uur worden de eerste 
wedstrijden gespeeld. 
Omdat de afgelopen maanden 
op veel basisscholen clinics 
zijn gegeven door korfbalver-
eniging DKV zijn de kinderen 
goed voorbereid op dit toer-
nooi. Rond 13.00 uur is dui-
delijk wie zich de schoolkorf-
balkampioen 2016 van Vel-

sen mag noemen. Het toernooi 
vindt plaats in Sporthal Zee-
wijk. Zie ook www.dkv-ijmui-
den.nl.
Afgelopen week zijn de laat-
ste veldwedstrijden van dit sei-
zoen gespeeld. DKV D1 greep 
net naast de kampioenstitel. 
DKV B1 speelde gelijk, maar 
was al kampioen. DKV1 ver-
loor met 20-14. Alleen DKV2 
hield de winst 14-10 in IJmui-
den. Na de herfstvakantie zijn 
er weer nieuwe kansen, want 
dan start het zaalseizoen. Van-
af dat moment wordt er weer 
binnen getraind en gespeeld. 
Thuishaven van DKV is dan 
Sporthal Zeewijk.

Velsen - Het Leger des Heils 
zoekt collectanten in ge-
meente Velsen voor de jaar-
lijkse deur-tot-deurcollec-
te. De collecte wordt gehou-
den van 28 november tot en 
met 3 december 2016. De 
opbrengst van de collecte 
wordt gebruikt voor het soci-
aal maatschappelijk werk van 
het Leger des Heils. Ondanks 
een economische groei in 
Nederland doen steeds 
meer mensen een beroep op 
het werk van het Leger des 
Heils. Zie ook www.legerdes-
heils.nl/collecte of bel 036-
5398175.

Collectanten 
gezocht 
in Velsen

Velsen-Zuid – Zaterdag was 
het PK parkoers aan de beurt 
voor de klootschieters van SV 
Full Speed. Maar in Spaarn-
woude was de Strong Viking 
obstacle run en daarom wer-
den het meten bij de kloot-
schieters maar overgeslagen 
om het goede doel niet te ver-
storen. Voor de uitslag maakt 
het niet uit. Eerste werd Jan 
Stiemer met 23 worpen.Tweede 
werd Nico Prins met 24. Derde 
werd Harm Jongman met 25. 
Vierde werd Bert Mossinkoff 
met 27. Vijfde werd Dries Pover 
met 28. Zesde werd Jan Gran-
neman met 33. Zevende werd 
Willem Kremer, 39. Achtste 
werd Petra Kroeders, 40. Ne-
gende werd Ton Boot, 46. Voor 
informatie over klootschieten, 
bel: Nico Prins 0255-518648.
of mail naar info@compritec.nl.

Klootschieten
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Zefierdag groot 
sportief succes

IJmuiden - Als de school ja-
rig is is het tijd voor een feestje. 
Wanneer de school een profiel 
heeft met sport en gezonde 
voeding vieren we het feestje 
natuurlijk sportief en gezond. 
Vrijdag 14 oktober was het zo-
ver. Basisschool de Zefier vier-
de haar eerste verjaardag met 
alle leerlingen en heel veel 
hulpouders. Alle leerlingen 
van jong tot oud deden mee 
aan sportclinics die door di-
verse verenigingen uit de regio 
werden aangeboden. Zo ver-
zorgden Smashing Velsen en 
HCV’90 uit Velsen-Noord een 
volleybal- en handbalclinic in 
de sporthal. Op de sintelbaan 
op het schoolplein was oud-
Europees kampioene hordelo-
pen Sharona Bakker actief met 
een hordeloopclinic. Op het 
veld voor de school waren Edo 
Knol en Frank Korpershoek, 
beiden spelers uit de Telstarse-
lectie actief met een voetbalcli-
nic. De warming-up en rope-
skippingclinic werd verzorgd 
door Pro-Jump. Een onderdeel 
was tevens om je eigen gezon-
de lunch te bereiden. De leer-
lingen hebben zelf komkom-
mers, avocado en kikkererw-
ten onder handen genomen 
en hier een heerlijke lunch van 
gemaakt met een zelfgeperst 
sinaasappelsapje. Nu begin-
nen alle Zefierleerlingen fit en 
voldaan aan hun welverdien-
de herfstvakantie en kijken wij 
samen terug op een geslaag-
de dag waarop samenwerken, 
sportiviteit en een goede sfeer 
centraal stonden. 

IJmuiden - Zumba Gold 
is uitermate geschikt voor 
55-plussers die jong van geest 
zijn of voor mensen voor wie 
Zumba Fitness te snel gaat! 
Het verschil met Zumba Fit-
ness is dat bij Zumba Gold 
het tempo lager is. Er kan pas 
gestart worden bij voldoen-
de deelname! De lessen wor-
den gegeven op vrijdagmid-
dag van 14.15-15.15 kosten 
zijn rond de 4 euro. Inschrijven 
kan via buurthuis De Brulboei 
of www.welzijnvelsen.nl.

Zumba Gold

E-top IJmuiden warm de winter in
IJmuiden - Vorige week 
maandag werd de training 
van de talenten uit de E-top 
van VV IJmuiden voorafge-
gaan door een heuse fotos-
hoot. Maar liefst zes sponsors 
hebben er samen voor ge-
zorgd dat de heren warm en 
goed gekleed aan het seizoen 
zijn begonnen. Deze gulle ge-
vers zijn Ten Media, Nederlof, 
Hemshaven, Bikesandbeds.
com, XL Lease en Letterop. 
Het woord E-top ligt fijn in de 
mond maar de KNVB is over-
gaan op andere benamin-
gen in het jeugdvoetbal en 
dus spelen deze twintig jon-

gens onder de namen JO11-1 
en JO11-2. Het JO11-1 team 
speelt dit seizoen voor het 
eerst mee in de hoofdklasse. 
Het is hard werken en een pit-
tige overgang naar een groter 
veld en een negen tegen ne-
gen systeem. Toch staan de 
heren goed hun mannetje in 
de middenmoot. Het JO11-2 
team speelt ook hoog, in de 
2e klasse. Zij draaien op volle 
toeren mee in de top van die 
competitie. 
VV IJmuiden zit in de lift met 
het jeugdvoetbal. Er wordt 
door een bevlogen team 
jeugdtrainers hard en met 

veel plezier gewerkt om het 
vele kinderen naar de zin te 
maken en dankzij de hulp van 

menig sponsor lukt dat op ve-
lerlei manieren. Op naar een 
geweldig seizoen!

Wijkplatform IJmuiden-Noord organiseert 
ook dit jaar een wijkschouw
Wanneer?
De wijkschouw wordt gehouden op vrijdag 28 oktober. We vertrekken om 13:30 uur vanaf 
het Dudokplein en maken vervolgens een rondrit op de fiets door IJmuiden. We eindigen de 
wijkschouw om circa 15:00 uur.

Waarom een wijkschouw?
Het wijkplatform maakt zich samen met de gemeente sterk voor de leefbaarheid in de wijk. We 
willen dat u zich prettig en veilig voelt in een omgeving die schoon en veilig is. Misschien is dat in 
uw directe omgeving niet het geval of bent u al langere tijd bezig om aandacht te krijgen voor een 
probleem in uw straat en weet u niet hoe u dat moet aanpakken. Schroom niet en laat het ons 
weten. Wij gaan dit dan aankaarten bij de gemeente en proberen op te lossen.

Wat hoort niet in een wijkschouw?
Voor kapotte lantaarnpalen, scheve stoeptegels en dergelijke hoeft u ons niet te mailen en/of te 
bellen. U kunt dat rechtstreeks doorgeven aan de gemeente tel. 140255.

Wat hoort bijvoorbeeld wel in een wijkschouw?
U voelt zich onveilig in uw woonomgeving, of u ondervindt overlast van bijv. hangjongeren.
Er ligt veel zwerfvuil in uw woonomgeving.
Er wordt (veel) te hard gereden in uw woonomgeving, of u heeft last van verkeerslawaai.

Wie doen ermee aan de wijkschouw?
Aan de wijkschouw doen mee: wijkwethouder (mevr. Baerveldt), wijkrelatiemanager 
(dhr. Plessius), wijkagent (dhr. Koomen). Ook worden uitgenodigd: Stichting Welzijn, consulenten 
van de woningcorporaties, gemeenteraadsleden en uiteraard leden van het Wijkplatform.

Wat is het gebied?
IJmuiden-Noord wordt aan de noord- en oostkant begrensd door het oude spoor. De westgrens  
wordt gevormd door de Snelliusstraat richting Julianabrug. De Lange Nieuwstraat en de 
Troelstraweg vormen de zuidgrens.

Iets melden?
Wilt u wat aan ons melden om aandacht aan te besteden tijdens onze rondgang, neem dan contact 
op met Johan Zwakman tel. 0255-521397, of mail naar:
ijmuiden-noord@wijkplatformsvelsen.nl.
Als u wat gemeld heeft, hopen we dat u zelf ter plaatse aanwezig wilt zijn om uw verhaal te doen. 
Als u uw telefoonnummer achterlaat nemen wij contact met u op wanneer we bij u in de buurt zijn, 
maar u kunt natuurlijk ook vanaf het begin met ons meefietsen.

Wij zien uw reacties graag komen.

Johan Zwakman, voorzitter wijkplatform IJmuiden-Noord

Wijkplatform IJmuiden-Noord























Witte Tijgers Dschen 
Dui doen het weer

Santpoort-Zuid - Afge-
lopen zaterdag stonden er 
weer Pencak Silat-wed-
strijden in Leeuwarden op 
de agenda.
Het zou een internationaal 
toernooi worden, echter 
vielen er jammer genoeg 
op het laatste moment drie 
landen af waardoor het ei-
genlijk Nederland-België 
werd. Maar ondanks dat 
stonden er wel weer mooie 
partijen op het program-
ma. 
Vanwege een aantal bles-
sures kon Dschen Duin 
helaas maar met twee 
vechters afreizen (Melissa 
Verburgt en Robin Vogel) 
die onder leiding van Frank 
Andreas de stijl Perisai Pu-
tih van locatie Dschen Dui 
moesten verdedigen. En 
dat hebben ze zeker weer 
gedaan.
Het toernooi werd geopend 
door een aantal spectacu-
laire demo’s (Seni) met en 
zonder wapens door  ver-
enigingen uit België en 
Nederland, en na een aan-

tal voorrondes stonden 
aan het einde van de mid-
dag uiteindelijk de fi nale-
partijen op het program-
ma.
Robin Vogel mocht eerst. 
Na een hele spannende 
wedstrijd die gesierd werd 
door een aantal mooie 
schaar en veeg technie-
ken pakte Robin na 3 ron-
den en een verdeelde jury 
uitslag toch de volle winst. 
Melissa Verburgt kon di-
rect daarna starten met 
haar fi nale partij. 
Ondanks dat haar technie-
ken en verdediging verder 
verbeterd zijn lukte het net 
niet om ook daar de winst 
te pakken en moest ze ge-
noegen nemen met een 
mooie 2de plaats, maar 
ook wel weer een super 
partij gedraaid. 
Meer weten? Kom dan 
eens langs op maan-
dag- of woensdagavond. 
Er wordt gestart om 19.00 
uur op de Wustelaan 79 in 
Santpoort-Noord. Zie ook 
www.dschendui.nl.

Velserbroek – De inschrijving 
voor het bekende Rabobank 
Stratenteams Toernooi in Vel-
serbroek is weer gestart. De 
27ste editie staat voor de deur. 
De voorbereidingen zijn in vol-
le gang en de teams kunnen 
zich weer inschrijven. De or-
ganisatoren, Rob Tousain en 
Peter Geldof, zijn dit jaar ook 
weer in staat om een leuk eve-
nement neer te zetten. Ze zijn 
blij met de trouwe hoofdspon-
sor Rabobank IJmond. De ko-
mende weken worden de ove-
rige vier sponsoren bekend 
gemaakt.
Wat betreft het voetbaltoer-
nooi melden Geldof en Tousain 
dat er weer teams mee mogen 
doen met uitsluitend personen 
die in dezelfde straat wonen. 
Straten met minder dan zes-
tig huizen mogen samen met 
een aangrenzende straat in-
schrijven. De minimumleeftijd 
van deelnemers is 16 jaar. Ook 
dit jaar zal de organisatie hier 
streng op toezien, al rekenen 
zij op de sportieve instelling 
van de deelnemende teams. 

Een team moet minimaal be-
staan uit 6 spelers en 1 keeper 
waarvan er 2 spelers 25 jaar 
of ouder moeten zijn. Met na-
me straten die nog nooit heb-
ben meegedaan worden op-
geroepen zich op te geven. 
Dus schroom niet en schrijf 
jouw straat in. Het is belang-
rijk dit snel te doen, want de 
verwachting is dat ook dit keer 
het evenement snel is volge-
boekt en een plek op de re-
servelijst levert meestal geen 
startbewijs meer op. De slui-
tingsdatum voor de inschrij-
vingen is 1 november 2016. 
Opgeven kan door een e-mail 
te sturen naar p.geldof@ken-
nemercollege.nl.
Het toernooi vindt plaats op 
vrijdagavond 20 januari en za-
terdagmiddag en -avond 21 
januari 2017. De fi naleavond 
is op zaterdag 28 januari 2017. 
Dan nemen de zes fi nalisten 
het tegen elkaar op voor de 
stratentrofee. Wie gaat er dit 
jaar weg met de felbegeerde 
Rabobank Stratenteams Tro-
fee?

27ste Rabobank 
Stratenteams Toernooi

Geen Sinterklaasintocht 
in Velserbroek

Velserbroek - Dorpsvereni-
ging Velserbroek organiseert 
dit jaar geen Sinterklaasin-
tocht. De grootste sponsor van 
het kinderfeest, Winkeliersver-
eniging Velserbroek, wil het 
budget verdelen over meer-
dere weekenden in december 
met sfeeractiviteiten voor ie-
dere doelgroep.
Dorpsvereniging Velserbroek 
organiseert al sinds 1998 jaar-
lijks de Sinterklaasintocht in 
Velserbroek. Een enthousiaste 
club van vrijwilligers en Pieten 
zorgden ervoor dat de goed-
heiligman elk jaar weer op een 
leuke wijze ook de jongste wijk 

van Velsen kon bezoeken. Er 
is nog wel gekeken naar een 
kleinschaligere sinterklaasin-
tocht, maar de Dorpsvereni-
ging is bang dat dat zal on-
dersneeuwen. Daarnaast laten 
de fi nanciële middelen van de 
vereniging het niet toe om een 
intocht te organiseren met de 
kwaliteit die zij al sinds het be-
gin nastreven.
De grote sinterklaasintocht in 
IJmuiden vindt plaats op zater-
dag 12 november. Daar zullen 
ook de vrijwilligers die zich ja-
ren voor Velserbroek hebben 
ingezet een bijdrage aan le-
veren.

Santpoort-Noord - Wat 
wordt er gemaakt? Tijdens 
de workshop worden er 
drie soorten sushi gemaakt, 
waaronder twee verschillen-
de rollen. Uit één rol worden 
er acht tot tien stukjes su-
shi gesneden. Elke deelne-
mer gaat met 20 tot 24 stuk-
jes sushi naar huis. prijs voor 
deze workshop is: 29,50 eu-
ro per persoon en hier krijgt 
u het volgende voor: work-
shopbenodigdheden (incl. 
handschoenen), de gekookte 
sushi-rijst, alle sushi-ingredi-
enten, sausjes: sojasaus en 
een digitaal receptenboek-
je. Zelf een bakje meenemen 
om mee naar huis te nemen. 
U kunt zich inschrijven via 
www.welzijnvelsen.nl of bij 
Dorpshuis Het Terras.

Sushiworkshop 
in Het Terras

Santpoort-Noord - De sta-
giaires van Dorpshuis het 
Terras organiseren op don-
derdag 3 november een high 
tea voor alle inwoners van 
Velsen. Zij verwelkomen de 
bezoekers met heerlijke hap-
jes, zowel warm, koud, zoet, 
hartig en natuurlijk verschil-
lende soorten thee! Om 12.00 
uur staan zij klaar met deze 
lekkernijen, in plaats van de 
gebruikelijke warme maaltijd 
die wordt geserveerd. De sta-
giaires vragen hiervoor een 
eigen bijdrage van 7,50 eu-
ro per persoon. Deze activi-
teit duurt tot ongeveer half 
drie.  Aanmelden kan tot 27 
oktober via 023-3031228 of 
door even langs te komen op 
de Dinkgrevelaan 17 in Sant-
poort-Noord.

High tea

Koor FF Anders in Stadsschouwburg
Velsen – Zaterdagavond 29 
oktober geeft gezelligheids-
koor FF Anders uit Velser-
broek weer een uitvoering 
in Stadsschouwburg Velsen. 
Direct na het concert in de 
Velsense Stadsschouwburg 
van 2013 is begonnen met 
het instuderen van nieuw 
repertoire. Op dit vlak heeft 
het koor zich goed dooront-
wikkeld. Nieuwe nummers 
worden bijvoorbeeld met 
bladmuziek ingestudeerd. 
Niet iedereen is daar even 
goed in maar onderling hel-
pen ze elkaar. Daarnaast 
wordt gewerkt aan een pro-
fessionele uitstraling.  
Zo’n 7 jaar geleden is dit 
koor opgericht. Er werd be-
gonnen met 25 leden, op dit 

moment is het koor gegroeid 
naar een bestand van 75 le-
den. Ger Pel, secretaris van 
FF Anders, verwoordt het 
als volgt: ,,Gezellig zingen 
is ons uitgangspunt maar 
ook aan zangtechniek wordt 
door onze dirigent aandacht 
besteed. Wij zingen voor-
namelijk het Nederlandse 
lied dat wij, zoals de naam 
al zegt, ff anders ten geho-
re brengen. We proberen de 
uitvoering nog beter te ma-
ken dan ons optreden in 
2013. Ons bestuur, de diri-
gent, de muzikanten en niet 
in de laatste plaats de koor-
leden zelf zijn er van over-
tuigd dat dit zeker zal gaan 
slagen. Er wordt niet alleen 
gerepeteerd op de vaste 

oefenavonden maar er zijn 
ook extra oefenavonden in-
gelast. Voor veel mensen 
stond dit jaar in het teken 
van Ramses Shafffy en dat 
komt ook terug in ons op-
treden. Twee nummers van 
Shaffy zijn ingestudeerd. 
Speciaal voor deze gele-
genheid is een kinderkoor 
samengesteld. Het zijn al-
lemaal kleinkinderen van 
koorleden.’’
Van dit optreden zal een 
speciale DVD worden uitge-
bracht en ook te koop wor-
den aangeboden. Het con-
cert is bijna uitverkocht. Er 
is nog een beperkt aantal 
kaarten beschikbaar, deze 
zijn via www.stadsschouw-
burgvelsen.nl te verkrijgen.
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Pieter Vermeulen Museum 
bij uitstek ‘Kidsproof ’
Het Pieter Vermeulen Museum is 
14 oktober jl. verkozen tot ‘het 
kidsproof museum 2016’. Een bij-
behorende award en o�  ciële cer-
tifi catie viel het museum ten deel.

Maar liefst 11.000 inspecties zijn 
uitgevoerd door kinderen tot en 
met 12 jaar. Van de 58 Nederland-
se musea heeft het Pieter Vermeu-
len Museum het hoogste gescoord. 
Het is niet alleen kindvriendelijk, 
maar ook hèt centrum voor natuur- 
en milieueducatie in de gemeente 
Velsen. Met mogelijk straks lande-
lijk bekendheid. Het museum is tij-

delijk gehuisvest aan de Driehuizer-
kerkweg in Driehuis. Hier worden 
wisselende tentoonstellingen geor-
ganiseerd, die altijd een echt ‘doe-en 
ontdek’ karakter hebben. Het muse-
um staat bovendien bekend vanwe-
ge de gezellige activiteitenmidda-
gen met o.a. de knutselwerkshops. 
Het Pieter Vermeulen Museum be-
staat sinds 1952. In dat jaar schonk 
Frits Vermeulen een natuurhisto-
rische verzameling aan de inwo-
ners van Velsen. Op de foto (Reinder 
Weidijk) wethouder Robert te Beest 
vol trots tussen de enthousiaste vrij-
willigers. 

Denktank BRAK!IJmuiden
Op 11 oktober jl. was oud-minis-
ter Jacqueline Cramer in Velsen 
om de start te verzorgen van de 
denktank BRAK!IJmuiden. On-
der meer Kondor Wessels, het 
KIMO (die de belangen behar-
tigt van gemeenten aan de kust) 
en het Pieter Vermeulen Museum 
discussieerden mee hoe het nieu-
we kust- en informatiecentrum 
(BRAK!IJmuiden) er uit zou kun-
nen zien.

De discussie heeft de gemeente meer 
inzicht gegeven over de richtingen 
waarin gedacht moet worden. Duur-
zaamheid  is daarbij aan de orde ge-
komen, maar ook de thema’s zee, in-
dustrie en natuur worden benoemd 
als centrale thema’s.

Deze thema’s  komen terug zowel in 
het gebouw dat moet verrijzen,  als in 

de presentaties die bezoekers straks 
kunnen ervaren in het informatie-
centrum. De verantwoordelijk wet-
houder Robert te Beest was blij met 
de suggesties van de aanwezigen 
evenals wethouder Annette Baer-
veldt die de ‘Kustvisie’ in haar porte-
feuille heeft.

Wethouder Te Beest: ,,Steeds meer 
partijen krijgen nu gevoel en en-
thousiasme voor BRAK!IJmuiden. 
Een unieke kans om onze identiteit 
‘IJmuiden Rauw aan Zee’ verder te 
verstevigen als Centrum van Zee, In-
dustrie en Natuur in de Metropool-
regio Amsterdam.’’

Op de foto (Reinder Weidijk) wet-
houders Robert te Beest en Annette 
Baerveldt met links van hen Jacque-
line Cramer tussen afgevaardigden 
van diverse meedenkende partijen.

Begroting 2017 ook digitaal
Wist u dat u in 2017 minder af-
valsto� enhe�  ng gaat betalen? 
Of bent u benieuwd hoeveel hon-
denbelasting u volgend jaar gaat 
betalen? Waar geeft de gemeen-
te eigenlijk haar geld aan uit en 
hoe komt zij aan haar inkomsten? 
Veel vragen, die een duidelijk ant-
woord verdienen. Vanaf vandaag 
kunt u thuis digitaal de gemeen-
tebegroting 2017 bekijken.

velsen.begroting-2017.nl
Alles is te vinden op de website: vel-
sen.begroting-2017.nl. Het is een 
heldere, overzichtelijke site met fo-
to’s en grafi eken. Op de site zijn af-
zonderlijke hoofdstukken opgeno-
men over veiligheid, openbare orde, 
onderwijs, belastingen etc. Een be-
groting is een raming van baten en 
lasten. 

Op donderdag 3 november 19.00 uur 

spreekt de gemeenteraad van Velsen 
over de begroting 2017. Iedereen is 
van harte welkom om bij de begro-
tingsbehandeling te zijn. Lukt dit 
niet? Geen ramp. Van de hoofdpun-
ten daaruit komt een samenvatting 
in de editie van de Infopagina van 10 
november. (foto:PBN Forteiland)

Wijkmobiel in IJmuiden
Hoe kijkt u tegen uw wijk aan? 
Wilt u meer weten over de HOV, 
afwikkeling van het verkeer? Er-
vaart u de buurt als onveilig? 
Woont u er prettig of kan er iets 
worden verbeterd? Dat wil het 
wijkteam graag weten en daar-
om komen ze met een wijkmobiel 
naar u toe.

Wanneer en waar?
Op donderdag 27 oktober van 13.00 
tot 15.00 uur staat het wijkteam 
klaar aan de Heerenduinweg/Zee-
weg in IJmuiden. In een wijkteam 
zitten politie, stichting Welzijn, jon-
gerenwerkers, wijkplatforms, wo-
ningcorporaties en de gemeente. Zij 
zetten zich in om alle wijken van Vel-

sen lee£ aar te houden en horen uw 
suggesties graag. Met al uw opmer-
kingen, vragen en ideeën over de 
lee£ aarheid in de wijk kunt u bij hen 
terecht. U krijgt er een kopje ko¦  e of 
thee bij. Meer informatie of vragen 
bij Rob Plessius, relatiemanager ge-
meente Velsen:0255-567369. 
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Sportcongres Velsen
De gemeente Velsen, afdeling 
Sportzaken, nodigt u van harte uit 
voor het bijwonen van het twee-
de sportcongres op donderdag 17 
november 2016 in het Rabobank 
IJmond Stadion in Velsen-Zuid. 
Op deze avond willen wij u inspi-
reren met een boeiend verhaal 
van een bekende Nederlander uit 
de sport. Daarna kunt u kiezen uit 
een gevarieerd aanbod van work-
shops om uw vereniging op weg 
te helpen naar een (nog) sterkere 
sportvereniging.

Programma
19.00 uur Inloop met ko�  e/thee
19.25 uur Welkom door avond-

voorzitter
19.30 uur  Openingswoord wet-

houder sport Annette 
Baerveldt

19.40 uur Inspiratiesessie door 
bekende Nederlander 
uit de sport

20.30 uur Buurtsportcoaches
20.35 uur Pitch van alle work-

shops 
20.50 uur Workshopronde 1
21.25 uur Pauze
21.40 uur Workshopronde 2
22.15 uur Netwerkborrel 
22.30 uur Afsluiting

Meer informatie en aanmelden
Aanmelden uiterlijk: Graag voor 10 
november via sportcongres@velsen.
nl. (maximaal 4 personen inschrij-
ven per vereniging). Aan dit sport-
congres zijn geen kosten verbonden.

Werken aan de weg
De afsluiting van de Velsertunnel 
brengt ook voordelen met zich 
mee. Zo kunnen noodzakelijke 
(asfalt)werkzaamheden zonder al 
teveel hinder worden uitgevoerd. 
Als het weer het toelaat worden in 
de week van 24 t/m 28 oktober de 
volgende locaties aangepakt:

Velsertraverse in Velsen-noord
Op de Velsertraverse in de bocht ko-
mend vanaf de Parallelweg richting 
de Velsertunnel is  sprake van schade 
aan het wegdek. Herstelwerkzaam-
heden staan gepland voor vrijdag 28 
oktober, buiten de spitstijd.

Lijndenweg in Velsen-noord
Het eerste deel Lijndenweg, vanaf de 
Velsertraverse t/m aansluiting Riet-
landen verkeert in slechte staat. Ook 
de putranden moeten hier worden 
vernieuwd. Tevens wordt de fi ets-
oversteek verplaatst. Voor de uit te 
voeren werkzaamheden wordt het 
wegvak van maandag 26 t/m uiterlijk 
vrijdagavond/nacht 28 oktober afge-
sloten. 

Verkeer van en naar het bedrijven-
gebied Noordwijkermeer moet ge-
durende de afsluiting gebruik maken 
van de Zuiderkade en Cruquiusweg 
of de Basisweg. Op drukke momen-
ten worden verkeersregelaars inge-
zet op de aansluiting Zuiderkade-Pa-
rallelweg.

Rijksweg-toe/afrit A208 in Vel-
sen-zuid
Het asfalt op deze aansluiting is ern-
stig aangetast en moet worden ver-
nieuwd. Tegelijkertijd worden en-
kele maatregelen getro� en om het 
aantal (zware) aanrijdingen terug te 
dringen. Daartoe zal de maximum 
snelheid worden teruggebracht naar 
50 km ter plaatse van de kruisingen 
en het Hofgeestviaduct en wordt een 
50 km-drempel aangelegd in de route 
vanuit Velserbroek. De werkzaamhe-
den zijn gepland op maandag 24 t/m 
woensdag 26 oktober tussen 9.00 uur 
en 17.00 uur. Verkeer vanuit IJmui-
den richting Velserbroek/Santpoort 
wordt dan over de beschikbare rij-
ruimte geleid. Hierdoor blijft de-
ze richting ook als uitrukroute voor 
hulpdiensten beschikbaar. De toerit 
A208 is niet voortdurend beschik-
baar. Er zal dan doorgereden moeten 
worden naar de Dree¡ rug om van-
daar de N208 op te kunnen rijden. 
Verkeer vanuit Velserbroek of Sant-
poort richting IJmuiden kan tijdens 
het werk geen gebruik maken van de 
Rijksweg langs Beeckestijn of de toe-
rit A208 en wordt omgeleid naar de 
Dree¡ rug. Vandaar kan gebruik wor-
den gemaakt van de N208 of de route 
via Driehuis. Tijdens de spits, avond 
en nacht is de Rijksweg wel voor alle 
verkeer opengesteld, maar ontbreekt 
belijning en moet voorzichtig wor-
den gereden.

Vier de industriecultuur!
De vissersboten in de haven, de 
hoogovens aan de horizon en het 
water dat zich overal laat gel-
den. Beleef de industriecultuur 
van IJmuiden tijdens drie week-
enden in oktober! Er zijn speciale 
rondleidingen bij bedrijven, thea-
tervoorstellingen, tentoonstellin-
gen en industriële gebouwen zijn 
spectaculair verlicht.

De rijke industriële geschiedenis 
van Velsen kreeg al 2 weekenden vol-
op aandacht. In het laatste weekend, 
op vrijdag 21 en zaterdag 22 oktober, 
zijn er speciale rondleidingen bij TA-
TA Steel en cementfabriek ENCI. 

Tussen 7 en 23 oktober worden ook 
twee IJmuidense iconen uitgelicht: 
de watertoren aan de Dokweg en de 
toren van het Zee- en Havenmuse-
um. Zij laten hun licht schijnen over 
de oude haven. Zie voor meer infor-

matie: www.industriecultuurijmui-
den.nl en reserveer uw gratis kaart-
jes voor de activiteiten. 

Informatiezuil onthuld
U heeft ze vast al eens ge-
zien, de stalen zuilen met his-
torische informatie. In navol-
ging van de informatiezuilen in 
Oud IJmuiden en langs de ou-
de spoorlijn, zijn nu ook de an-
dere 15 informatieborden ge-
bruiksklaar.

14 oktober jl. onthulde  wethou-
der Annette Baerveldt  o�  cieel de 
zuil nabij Villa Beeckzangh in de 
Beecksanglaan in Velsen-Noord. 
De 15 informatiezuilen zijn ver-
deeld over de woonkernen van 
de gemeente Velsen en opgeno-
men in het wandelnetwerk (www.
wandelnetwerknoordholland.nl).

Blijven bewegen 
Sportwethouder Baerveldt bena-
drukte in haar openingstoespraak 
hoe belangrijk het is dat mensen 
blijven bewegen. Het wandelnet-
werk is een mooi hulpmiddel. Tij-
dens het wandelen kom je langs 
mooie plekken van de gemeente. 
Als er over deze plek iets bijzon-
ders te vertellen is, is dit terug te 
vinden op de informatiezuil. Op de 
foto (gemeente Velsen) staan van 
links naar rechts Annette Baer-
veldt, Agnes de Boer (St. Verha-
len Verbinden), Corine van Luij-
ken (bureau Corine Ontwerpt!) en  
Marlenne Schrijver (St. Verhalen 
Verbinden).
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Sloop schoolgebouwen Triangel Velsen-Noord
De twee voormalige schoolge-
bouwen (Triangel) aan het Stra-
tingsplantsoen en de Van Diepen-
straat in Velsen-Noord gaan on-
der de slopershamer. Bouwhek-
ken worden vrijdag 21 oktober 
geplaatst. Beelen Sloopwerken 
nodigt omwonenden uit voor een 
informatieavond over de sloop-
werkzaamheden. Deze wordt ge-
houden op woensdag 26 oktober 
in buurtcentrum ‘De Stek’ aan de 
Heirweg 2 in Velsen-Noord. Aan-
vang 19.00 uur.

Het plan is om volgende week te 
starten met het saneren van asbest-
houdend materiaal in de gebouwen. 
Deze werkzaamheden worden uit-
gevoerd door een gecertifi ceerd be-
drijf, dat conform de toepasselij-
ke wet- en regelgeving te werk gaat. 
Na deze sanering gaat Beelen starten 
met de sloop. Sproei-installaties zul-
len worden ingezet om verspreiding 
van stof tijdens het slopen en breken 
tegen te gaan. Verder zal het afval zo-
veel mogelijk buiten de spitsuren 
worden afgevoerd. Na de sloop zaait 
de gemeente de grond in met gras. 
Voor meer informatie kijk op  www.
sloop-triangel.nl.

Bouwkundig onderzoek
Een bouwkundig onderzoeksbureau neemt van tevoren contact op met de direct omwonenden voor een inspectie 
van hun woning. Zowel buiten als inpandig. In het inspectierapport wordt de huidige staat van de woning uitvoe-
rig opgenomen, het zogeheten nul situatie onderzoek. Door vergelijking van de begin- en eindsituatie kan moge-
lijke schade als gevolg van de sloopwerkzaamheden beter aangetoond worden.

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.

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

maandag tot en met vrijdag van 08.30 
tot 17.00 uur en op donderdagavond van 
18.00 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.

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 08.30 tot 17.00 uur bellen met het 

Klant Contact Centrum: 14 0255.

De gemeente Velsen faciliteert 
meldingen of klachten over 
discriminatie. Bij het Klant Contact 
Centrum van het stadhuis kunt u 
een formulier krijgen waarop u uw 
melding of klacht kunt noteren. Dit 
formulier kunt u sturen naar Bureau 
Discriminatiezaken Kennemerland 
in Haarlem. Meer informatie op www.
bdkennemerland.nl.

Op 20 augustus 2013 heeft het college 

van Burgemeester en Wethouders van 
Velsen besloten om vanaf 1 januari 
2014 alle formele bekendmakingen 
van bijvoorbeeld vergunningen, 
beleid en verordeningen te publiceren 
in het elektronisch gemeenteblad. 
De bekendmakingen worden 
ook gepubliceerd 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: raad.velsen.nl.

Aanvragen
Burgemeester en wethouders van 
de gemeente Velsen maken be-
kend dat zij in de periode van 8 
oktober 2016 tot en met 14 okto-
ber 2016 de volgende aanvragen 
voor een omgevingsvergunning 
hebben ontvangen op grond van 
de Wet algemene bepalingen om-
gevingsrecht. De datum van ont-
vangst is tussen haakjes vermeld.

IJmuiden
Eksterlaan 26, aanbouw aan zijkant 
gebouw en diverse constructieve 
aanpassingen (14/10/2016) 20745-
2016;
Diezestraat ong., herstraten open-
bare ruimte t.b.v. laden en lossen 
(10/10//2016) 20340-2016;  
Herculesstraat 59, plaatsen dakka-
pel (voorgevel) (12/10/2016) 20553-

2016;
Oosterduinweg 43, plaatsen dakop-
bouw (14/10/2016) 20706-2016;
Eksterlaan 8, plaatsen  tussenvloer 
en trap (10/10/2016) 20377-2016.

Driehuis
Wol�  en Dekenlaan 1, plaatsen tij-
delijk schoolgebouw (12/10/2016) 
20524-2016.

Velsen-Zuid
Driehuizerkerkweg 2b, kappen boom 
(09/10/2016) 20251-2016;
Meervlietstraat 71, reinigen en im-
pregneren zijgevel (11/10/2016) 
20441-2016.

Santpoort-Zuid
Bloemendaalsestraatweg 47 (mo-
nument), vergroten woning 
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Aanvragen (vervolg)
(11/10/2016) 20404-2016;
Louise de Colignylaan 7, verbou-
wen woning en kappen 2 bomen 
(14/10/2016) 20719-2016;
Harddraverslaan 54, vergroten wo-
ning met  uitbouw (13/10/2016) 
20620-2016.

Velsen-Noord
Grote Hout- of Koningsweg 126 
(monument), plaatsen pelletkachel, 
schilderen buitenhoutwerk en reno-
veren  dakbedekking/goten/gevels 
(12/10/2016) 20586-2016   

Welstand
Voor zover de ingediende aanvragen 
voor een omgevingsvergunning be-
trekking hebben op een bouwactivi-
teit kunnen deze worden voorgelegd 
aan de commissie Stedelijk Schoon 
Velsen. Voor meer informatie over 

welstand: 140255

IJmuiden
Koningin Emmastraat 7, vergroten 
garage (06/10/2016) 14610-2016.

Besluiten
Burgemeester en wethouders van 
Velsen hebben de hierna volgen-
de besluiten genomen. Op grond 
van de Algemene wet bestuurs-
recht kan een belanghebbende bij 
het (de) onderstaande besluit(en) 
gedurende zes weken na de dag 
van verzending van het besluit 
een gemotiveerd bezwaarschrift 
indienen bij het bestuursorgaan 
dat het besluit heeft genomen 
(zoals college van Burgemeester 
en wethouders van Velsen of Bur-
gemeester van Velsen,                          
Postbus 465, 1970 AL IJmuiden), 
dan wel langs elektronische weg 
(elektronisch formulier op www.
velsen.nl; werkt alleen in combi-
natie met inloggen via DigiD). In 
spoedeisende gevallen kan een 
voorlopige voorziening worden 
gevraagd bij de voorzieningen-
rechter van de rechtbank Noord-
Holland, locatie Haarlem, sector 
bestuursrecht, Postbus 1621, 2003 
BR Haarlem. Een voorlopige voor-
ziening kan alleen worden aan-
gevraagd, indien er ook een be-
zwaarschrift is ingediend. De ver-

zenddatum van het besluit is tus-
sen haakjes vermeld. Het college 
van Burgemeester en wethouders 
van Velsen heeft omgevingsver-
gunning verleend voor: 

Santpoort-Zuid
Bloemendaalsestraatweg 5, con-
structieve doorbraak tussenmuur 
(17/10/2016) 18751-2016.

Santpoort-Noord
Crijnssenstraat 10, plaatsen erker 
voorgevel (17/10/2016) 18317-2016.

Velserbroek
Fregat 42, vervangen bestaande ber-
ging (17/10/2016) 17770-2016. 

Velsen-Noord
Reyndersweg 1, vernieuwen strand-
paviljoen (14/10/2016) 13496-2016.

Verleende omgevingsvergun-
ning -  uitgebreide procedure

Burgemeester en wethouders van 
Velsen hebben voor onderstaand 
project een omgevingsvergunning 

verleend.  De omgevingsvergunning 
en de bijbehorende stukken liggen 
met ingang van 21 oktober 2016 ge-
durende zes weken ter inzage bij de 
afdeling Publiekszaken, gemeente 
Velsen, Dudokplein 1 te IJmuiden. 
Tevens is het besluit in te zien op 
www.velsen.nl via het menu:  Actu-
eel/ inzage (ontwerp) besluiten Be-
langhebbenden die een zienswijze 
hebben ingediend tegen de ontwer-
pomgevingsvergunning en belang-
hebbenden die kunnen aantonen dat 
zij dat daartoe redelijkerwijs niet 
in staat zijn geweest, kunnen tegen 
dit besluit binnen een termijn van 6 
weken met ingang van de dag na die 
waarop het besluit ter inzage zijn ge-
legd een gemotiveerd beroepschrift 
indienen bij de rechtbank Noord-
Holland, locatie Haarlem, sector Be-
stuursrecht, Postbus 1621, 2003 BR 
Haarlem. Tevens kunnen zij de voor-
zieningenrechter van de rechtbank 
Haarlem verzoeken een voorlopi-
ge voorziening te tre� en indien on-
verwijlde spoed, gelet op de betrok-
ken belangen, dat vereist. Voorwaar-
de is wel dat ook beroep is ingesteld. 

U kunt ook digitaal het beroep- en 
verzoekschrift indienen bij genoem-
de rechtbank via http://loket.recht-
spraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor 
moet u wel beschikken over een 
elektronische handtekening (Di-
giD). Kijk op de genoemde site voor 
de precieze voorwaarden.
Het betreft: 

Velserbroek
Rijksweg 287, het wijzigen van de 
bestemming (uitoefenen dierenarts-
praktijk)(18/10/2016) 12571-2015.

Vergunningen Algemene Plaat-
selijke Verordening

APV artikel 2:17 Evenementen
2Generations Winter Edition op 
5-11-2016 van 21:00 tot 2:30 uur, 
Snowplanet Heuvelweg 6-8 Velsen-
Zuid (11/10/2016) 17705-2016;
Festival Leven op het Donkerst Fort 
Noord op 22 en 23 oktober 2016 in 
en rond Fort Benoorden Spaarn-
dam Linie 35 9000 Velserbroek 
(17/10/2016) 16073-2016.

Kapmelding
In het park Velserbroek worden 8 
populieren gekapt. De bomen wor-

den te groot en staan te dicht op de 
fl at, geven veel schaduw en verdruk-

ken de bestaande bomen.

Overkoepelend beleid Privacy & gegevensbescherming
Burgemeester en wethouders van 
Velsen maken bekend dat zij in 
hun vergadering van 11 oktober  
2016 hebben besloten:

- het Overkoepelend beleid Privacy 

& gegevensbescherming Gemeen-
te Velsen 2016 vast te stellen;

- het Overkoepelend beleid Privacy 
& gegevensbescherming Gemeen-
te Velsen 2016  in werking te laten 
treden op 12 oktober 2016. 

Ter inzage
De integrale tekst van de regeling is 
gepubliceerd in het elektronisch ge-
meenteblad van de gemeente Velsen. 
Teven ligt de regeling 6 weken ter in-
zage bij de receptie van het stadhuis, 

Dudokplein 1 te IJmuiden. Deze re-
geling wordt ook gepubliceerd op 
de website van de gemeente Velsen: 
www.velsen.nl.
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Raadsvergadering 27 oktober 2016
Locatie: gemeentehuis Velsen, ingang Plein 1945 in IJmuiden

aanvang 19.30 uur 
1 Opening en mededelingen
2 Actualiteitenuurtje*
 - inspreken inwoners
 - vragenhalfuurtje raadsleden
3 Vaststellen van de agenda
4 Vaststellen notulen en besluitenlijst raadsvergadering 29 september 

2016
5 Lijst van aan de raad gerichte brieven
6 Terugkoppeling uit samenwerkingsverbanden
7 Regionaal beleidskader opvang, wonen en herstel 2017-2020
8 Deelname steunfractieleden aan IJmondcommissie 
9 Vaststellen Erfgoedverordening Velsen 2016
10 Wijzigen van de Gemeenschappelijke Regeling Afvalschap IJmond Zaan-

streek
11 Coördinatiebesluiten locaties Motorhuis Santpoort-Noord en Bre-

deroodseweg 41
12 Kadernota grondprijzen 2016 
13 Sluiting 

*Actualiteitenuurtje
Inwoners die zich van te voren hebben aangemeld bij de gri�  e  kunnen gedu-
rende 2 minuten een boodschap meegeven aan de gemeenteraadsleden. Dit 
is niet bedoeld om in te spreken over onderwerpen die op de agenda staan, 
maar om andere actuele en/of dringende zaken onder de aandacht van de ge-
meenteraadsleden te brengen. Deze inbreng moet wel betrekking hebben op 
onderwerpen waar de gemeenteraad over gaat of die relevant zijn voor de ge-
meenteraad. Wilt u gebruik maken van het actualiteitenuurtje dan kunt u 
zich tot woensdag 26 oktober 2016, 16.00 uur aanmelden bij de raadsgri�  e: 
0255-567502 of via e-mail: gri�  e@velsen.nl. Bij aanmelding graag het on-
derwerp, naam, telefoonnummer en e-mailadres vermelden, zodat de gri�  e 
contact kan opnemen als er wijzigingen of andere zaken besproken moeten 
worden. U ontvangt per e-mail een bevestiging met een uitgebreide uitleg.

De agenda en onderliggende stukken staan op de website van de gemeente-
raad: raad.velsen.nl. Via deze website zijn alle vergaderingen rechtstreeks 
te volgen of achteraf terug te zien of te beluisteren. RTV Seaport zendt een 
rechtstreeks verslag uit via internet (www.rtvseaport.nl) en hun TV kanaal. 

Hondencontrole
In de gemeente Velsen moet ie-
dereen, die één of meerdere hon-
den houdt, hondenbelasting beta-
len. De houder van één of meer-
dere 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 ge-
houden.

De gemeente heeft aan fi rma Legi-
tiem B.V. te Velp opdracht gegeven 
om binnenkort de hondencontrole 
namens de gemeente te houden. Aan 
de hand van de belastingadministra-

tie van de gemeente zal een aantal 
hondencontroleurs de aanwezigheid 
van honden controleren. 

De hondencontroleur kan dus bij u 
aanbellen en u enkele vragen stel-
len 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. Als de hondencontroleur 
vermoed dat u een hond houdt, dan 
zal de hondencontroleur bij u een in-
formatiebrief met een aangiftebiljet 
hondenbelasting achterlaten. 
Vanzelfsprekend kunnen de honden-

controleurs zich legitimeren door 
het tonen van een legitimatiebewijs.  
Volgens de Verordening Hondenbe-
lasting 2016 bedraagt het tarief  voor 
de eerste hond € 84,51  voor de twee-
de hond € 107,03 en voor iedere hond 
boven het aantal van twee € 120,22, 
het kenneltarief bedraagt € 592,38.
 
Het kan zijn dat u sinds kort een 
hond heeft en u nog niet in de gele-
genheid bent geweest daarvan aan-
gifte te doen. De gemeente adviseert 
u niet te lang te wachten met het 
doen van aangifte. Wanneer u geen 
aangifte doet, en de hondencontro-
leur treft wel een hond aan, dan ris-

keert u een ambtshalve aanslag hon-
denbelasting verhoogd met een wet-
telijke geldboete. 

U kunt een aangiftebiljet hondenbe-
lasting:
a. telefonisch aanvragen bij de afde-
ling Belastingen en Invordering van 
de gemeente, telefoon 0255-567322;
b. a¥ alen bij het Klant Contact Cen-
trum van de gemeente Velsen, Du-
dokplein 1, 1970 AL IJmuiden;
c. downloaden van de gemeentelijke 
website, www.velsen.nl > digitaal lo-
ket.> producten en diensten > hon-
denbelasting > aanvragen > aangifte-
biljet downloaden.

 
06  20 oktober 2016

Meekijken door ogen van de kanaalgravers
IJmuiden - Hoe moet het 
geweest zijn voor die jon-
ge mannen die van heinde 
en verre kwamen met niet 
meer dan een een knap-
zak en een puthaak? Ze 
werden door weer en wind 
door de putbaas de woes-
tenij in gestuurd om te 
graven en te sjouwen aan 
een kanaal. Het Noordzee-
kanaal.

Deze jongens leefden in 
barakken of hutjes in een 
verlaten gebied. Zij hadden 
toch nooit kunnen bevroe-
den hoe deze verlatenheid 
zou veranderen in een ge-
bied met economische be-
drijvigheid, met honderd-
duizend mensen die er 
wonen? Kijk  mee door de 
ogen van de vreemdeling 
naar dit gebied dat lang-

zaam maar zeker haar dy-
namische vorm heeft ge-
kregen. Haar grootscha-
ligheid, met schepen die 
alle wereldzeeën bevaren, 
maar tegelijkertijd een ge-
bied met mensen met stre-
ken, warmte  en mense-
lijkheid. Laat je mee varen 
door dit gebied en tegelij-
kertijd ook door de tijd en 
kom kijken naar ‘Zicht op 

water’. De voorstelling is 
op 6 november te zien in 
het Thalia Theater en op 
7 en 19 november in het 
Witte Theater, duurt een 
uur en kost 6,50 euro. 
De film is een initiatief van 
Pauline van Vliet en be-
hoord bij het project ‘Gra-
ven naar het verleden van 
het Noordzeekanaal’ van 
Stichting Kist.

Voor méér lokaal nieuws uit de regio! zie onze sites: jutter.nl en hofgeest.nl
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Raadsvergadering 27 oktober 2016
Locatie: gemeentehuis Velsen, ingang Plein 1945 in IJmuiden

aanvang 19.30 uur 
1 Opening en mededelingen
2 Actualiteitenuurtje*
 - inspreken inwoners
 - vragenhalfuurtje raadsleden
3 Vaststellen van de agenda
4 Vaststellen notulen en besluitenlijst raadsvergadering 29 september 

2016
5 Lijst van aan de raad gerichte brieven
6 Terugkoppeling uit samenwerkingsverbanden
7 Regionaal beleidskader opvang, wonen en herstel 2017-2020
8 Deelname steunfractieleden aan IJmondcommissie 
9 Vaststellen Erfgoedverordening Velsen 2016
10 Wijzigen van de Gemeenschappelijke Regeling Afvalschap IJmond Zaan-

streek
11 Coördinatiebesluiten locaties Motorhuis Santpoort-Noord en Bre-

deroodseweg 41
12 Kadernota grondprijzen 2016 
13 Sluiting 

*Actualiteitenuurtje
Inwoners die zich van te voren hebben aangemeld bij de gri�  e  kunnen gedu-
rende 2 minuten een boodschap meegeven aan de gemeenteraadsleden. Dit 
is niet bedoeld om in te spreken over onderwerpen die op de agenda staan, 
maar om andere actuele en/of dringende zaken onder de aandacht van de ge-
meenteraadsleden te brengen. Deze inbreng moet wel betrekking hebben op 
onderwerpen waar de gemeenteraad over gaat of die relevant zijn voor de ge-
meenteraad. Wilt u gebruik maken van het actualiteitenuurtje dan kunt u 
zich tot woensdag 26 oktober 2016, 16.00 uur aanmelden bij de raadsgri�  e: 
0255-567502 of via e-mail: gri�  e@velsen.nl. Bij aanmelding graag het on-
derwerp, naam, telefoonnummer en e-mailadres vermelden, zodat de gri�  e 
contact kan opnemen als er wijzigingen of andere zaken besproken moeten 
worden. U ontvangt per e-mail een bevestiging met een uitgebreide uitleg.

De agenda en onderliggende stukken staan op de website van de gemeente-
raad: raad.velsen.nl. Via deze website zijn alle vergaderingen rechtstreeks 
te volgen of achteraf terug te zien of te beluisteren. RTV Seaport zendt een 
rechtstreeks verslag uit via internet (www.rtvseaport.nl) en hun TV kanaal. 
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Voor méér lokaal nieuws uit de regio!zie onze sites: jutter.nl en hofgeest.nl
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