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Typisch IJmuiden: het
verhaal achter de foto
IJmuiden - Op de redactie
van de Jutter en de Hofgeest is woensdagmiddag
het eerste exemplaar van
het boek ‘Typisch IJmuiden - een levendige havenplaats in beeld en
woord’ overhandigd aan
chef redactie Friso Huizinga. In het rijk geïllustreerde 96-pagina’s tellende
boek zijn ruim 40 van de
inmiddels bijna 200 verschenen afleveringen van
Typisch IJmuiden gebundeld.
In zijn wekelijkse column
vertelt Erik Baalbergen in eigen woorden aan de hand
van een zelfgemaakte recente of oude foto het verhaal achter een gebouw,
straat, evenement, gebeurtenis of een typisch IJmuider tafereel. Hiermee verenigt Baalbergen twee grote passies: fotograferen en
IJmuiden met haar geschie-

CDA Velsen:
Zorg,
veiligheid en
Vertrouwd
omgangsvormen!
en dichtbij
Daar
gaat het om
bij de komende
gemeenteraadsverkiezingen in Velsen.

9

www.jutter.nl

TELSTAR
GO AHEAD
EAGLES
VRIJDAG
3 NOVEMBER
20.00 UUR

denis en haar inwoners. Elke
column in het boek is aangevuld met één of twee extra foto’s en zo nodig voorzien van actuele informatie.
Het boek wordt uitgegeven
door Graafsma Multiservices
Uitgeverij en méér uit Santpoort-Noord, als deel 2 in de
reeks Velsen Boekenrij. ‘Ty-

pisch IJmuiden’ is voor 14,95
euro te koop bij The Read
Shop, Bredero Boeken en
Primera Zeewijk. Met de komende feestdagen in het vizier is het boek een leuk geschenk voor iedereen die in
beeld en woord in typisch
IJmuiden wil rondkijken! (foto: Jeroen van Duijn)

ZATERDAG 4 NOVEMBER
AANVANG 14.30 UUR
SPORTPARK ZEEWIJK:

Stormvogels

Velsen - Afgelopen zaterdag
werd het jaarlijkse schoolkorfbaltoernooi gespeeld in
Sporthal Zeewijk. Er deden
bijna twintig teams mee in
twee categorieën: groep 3 en
4 en groep 5 en 6.
Op sommige scholen was
duidelijk meer geoefend dan
op andere scholen, waardoor
er soms met een groot doelpuntenverschil werd gewonnen. Dit mocht het spelple-

zier echter niet drukken.
Uiteindelijk werd het kampioenschap voor de groepen 3
en 4 gewonnen door de Pleiadenschool.
Het kampioenschap voor de
groepen 5 en 6 ging naar
de Parnassiaschool. Beide
teams gingen met een grote beker naar huis. Voor alle deelnemers lag een vaantje als aandenken klaar. (foto’s: DKV)

Overbos

Deze advertentie is aangeboden door:

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

Gewapende
man opgepakt

Schoolkorfbalkampioen

tegen

(‘Meer op zaterdag’)

IJmuiden - De politie heeft
maandagochtend
rond
02.00 uur een 32-jarige man
uit IJmuiden aangehouden
nadat er in zijn woning enkele vuurwapens waren
aangetroffen. Naar aanleiding van binnengekomen
informatie startte de politie
rond 01.00 uur een onderzoek in de woning aan de
Kleine Pan. Tijdens dit onderzoek stuitten agenten
op enkele vuurwapens, munitie, 2 kilo hennep en een
hoeveelheid harddrugs. In
de sterk vervuilde woning
bevonden zich behalve de
aangehouden man ook een
22-jarige vrouw uit IJmuiden, een 48-jarige vrouw uit
Amsterdam en twee kinderen van 3 en 4 jaar oud. De
kinderen en de vrouwen zijn
elders ondergebracht. De
IJmuidenaar is ingesloten.

Klokkenhuis leegverkoop
van onze showroom

20% - 70%
korting

Wij zijn geopend van
donderdag t/m zaterdag
10.00-16.30 uur.
Donkere Spaarne 26
Haarlem, Tel. 06-22408307
www.klokkenhuis.com
Iedere week
in deze krant:

Informatie
van de gemeente
Velsen
Iedere we
in deze kr

Informa
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COLOFON Pubquiz bij Noordzee
Verschijnt donderdag

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

IJmuiden - Zondagmiddag 5
november vanaf 15.00 uur is
er een leuke quizmiddag voor
teams bij Paviljoen Noordzee. Er is een leuke prijs te
winnen en tijdens de pubquiz
wordt u verwend met gratis
lekkere hapjes. Inschrijven
per team (maximaal 5 perso-

nen) de inschrijfkosten zijn
4.00 per persoon. Reserveren
is gewenst en kan via e-mail
post@paviljoennoordzee.nl of
telefonisch via 0255-514004.
Ook kunt u reserveren in het
paviljoen op het Kennemerstrand 178 IJmuiden. Reserveer tijdig want vol is vol.

Typisch IJ muiden

Door Erik Baalbergen

Verschijnt donderdag

EDITIE 9: IjmuIDEn & VElsEn-n.

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

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
zandberg aan de IJmondhaven.
Velsen – Kunstlijnweekend
Velsen is op zaterdag 4 en 5
november. Er zijn dan tal van
exposities en evenementen.
Dominiek Steinmeijer en Jannie van der Wel hebben dit jaar
het Haarlems Kunst Atelier opgezet in de Waarderpolder, boven de werkplaats van Troupin. Jannie is keramist en raku specialist, Dominiek is edelsmid en glaskunstenaar. Het
Haarlems Kunst Atelier is een
goed geoutilleerd atelier voorzien van alle gereedschappen,
machines en ovens om creatief
los te gaan. Er worden workshops zilveren ring maken tot
rakustoken gegeven, maar ook
cursussen keramiek, edelsmeden en glaskunst. Samen met
Guy Troupin maken zij ook glazen en keramische gedenkmonumenten. Voor de Kunstlijn is
een gevarieerde tentoonstelling samengesteld met werk
van 8 kunstenaars. Van glas
tot textiel, van keramiek tot papier. Ieder uur is er een klankschalenconcert. Open zaterdag 4 en zondag 5 november
van 11.00 tot 17.00 uur aan A.
Hofmanweg 28 in Haarlem. Zie
ook www.haarlemskunstatelier.nl.
In de Engelmunduskerk in Velsen-Zuid is Tammo Schuringa
de ‘artist in residence’zijn. Hij
is beeldend kunstenaar en illustrator. Zijn werk verscheen op
boekomslagen en bij artikelen
in kranten. Zijn autonome werk
bestaat uit tekeningen en (foto)collages en is vaak een reactie op de absurditeit van de
maatschappij. Bij de tentoon-

stelling Ondersteboven bouwt
Schuringa voor op eerdere
collages. In de kerk komt een
meer dan grote ‘topsy-turvy
pop’ met twee gezichten. Zaterdag van 11.00 tot 17.00 uur
en zondag van 12.00 tot 17.00
uur. www.tammoschuringa.nl.
In het Raadhuis van de Kunst
presenteert Kunstenaars Collectief Velsen zich met open
ateliers en een uitgebreide expositie van twaalf kunstenaars.
Te zien zijn daarom ook werken
van verschillende disciplines in
uiteenlopende stijlen. Van magisch realistisch tot abstract,
van minimalistisch tot expressief. Torenstraat 7, Velsen-Zuid.
Open zaterdag en zondag van
11.00 tot 17.00 uur. Toegang
gratis.
In Velsen-Noord exposeren
twee kunstenaars onder de titel TenT, met Tom Peperkamp
en Ton Cabret met zeer gevarieerde kunst: sculpturen, schilderijen en g-prints. Ton Peperkamp is bekend van zijn wilde schilderwerken met allerlei
materialen. Momenteel maakt
hij sculpturen van recycle-materiaal. Ton Cabret maakt experimental popart en surrealistische collages met foto’s
en beelden uit de popcultuur.
Ton is bekend van verscheidene exposities in Nederland en
met collectief SurCol in Duitsland. Beiden zijn ook muzikanten, dus ook daar kan men van
genieten aan Staalstraat 159
in Velsen-Noord. Open op zaterdag en zondag van 12.00
tot 17.00 uur. (foto: Haarlems
Kunst Atelier)

Is het een vulkaan? Een landschap op het vulkanische Canarische eiland Lanzarote? Een
berg in een Afrikaanse steppe?
Niets van dit alles; het is een
zandberg op de Volendamkade aan onze eigen IJmondhaven! Begin vorige week lag de
berg er hoog opgespoten bij.
Samen met het zonnetje, een
mooie najaarslucht op de achtergrond en een plas water op
de Harlingenstraat op de voorgrond leverde dat een haast
on-Nederlands maar toch Typisch IJmuidens plaatje op. Net
als de zandduinen bij de IJmuider stranden is de zandberg
op de Volendamkade door de
mens aangelegd. Maar anders
dan onze duinenkust, waar de
wind vrij spel heeft en de duinen kunnen ‘wandelen’, heeft
deze zandberg wel een heel tijdelijk karakter: de ene dag ligt
hij er en de volgende dag is hij
weer verdwenen.
We hebben het hier niet over
zomaar een duin maar over een
zandoverslag. Sinds begin 2016
huurt zand- en grindhandel
Spaansen een terrein van 7000
vierkante meter aan de IJmondhaven. Het bedrijf, met vestigingen in Den Helder, Harlingen,

Uitgeest en Winkel, zit in bouwsystemen, grind en vloeivloeren.
In de betonfabriek in Harlingen
maakt Spaansen complete cascowoningen als bouwpakket.
De locatie aan de IJmondhaven
heeft een open verbinding met
de zee, zodat het op de Noordzee gewonnen zand eenvoudig
aan land kan worden gebracht
en overgeslagen kan worden
op andere schepen. Het terrein
aan de Volendamkade is voor
zeker drie jaar gehuurd van
Zeehaven IJmuiden. Het is de
bedoeling om hier langer dan
drie jaar te blijven.
De zandoverslag van Spaansen is slechts een van de vele
activiteiten rond de vanaf 1999
aangelegde en in 2005 officieel
in gebruik genomen IJmondhaven. Na de gestrande poging in 2005-2006 van Nedlines om een veerdienst IJmuiden-Harwich vanuit de IJmondhaven op te zetten, is de bedrijvigheid de laatste tien jaar
fors toegenomen. Rond de 120
meter brede en ruim 400 meter lange IJmondhaven vinden
we vandaag de dag ook de Felison Cruise Terminal, een fabriek van composietenfabrikant
Airborne, het hoofdkantoor van
Iskes en diverse bedrijven rond
de aanleg en het onderhoud
van windmolenparken voor de
Hollandse kust. Al deze bedrijvigheid zorgt voor een diversiteit aan bezienswaardige schepen in de IJmondhaven. Aan de
Monnickendamkade meren tijdens het cruiseseizoen regelmatig cruiseschepen af. Daarnaast wordt de haven gebruikt
voor onder meer grote werkschepen, transportschepen en
pijpenleggers. Maar af en toe is
zo’n betoverende zandberg ook
leuk om te zien!

FAMILIEBERICHTEN

Nu ook oNLINE
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Circulaire economie van levensbelang

‘We stuiten op de
grenzen van onze planeet’
Santpoort-Noord - ,,De transitie naar een circulaire economie is de grootste uitdaging waar de mensheid in de
21ste eeuw voor staat.’’ Dat zei
topeconoom Herman Wijffels
maandagavond op een drukbezochte klantenbijeenkomst
van Rabobank IJmond. In een
circulaire economie worden
reststoffen volledig opnieuw
ingezet en grondstoffen niet
verder uitgeput.
Wijffels, één van de cultural creatives die vindt dat de
mens en zijn omgeving in harmonie met elkaar moet leven,
deed tijdens de RaboWeek
IJmond een luide oproep om
in actie te komen. Want de tijd
dringt. ,,Onze voorraden raken
uitgeput en de lucht, het water en de grond steeds verder
vervuild. Daar moeten we wat
aan doen. Tenzij we echt denken dat we kunnen verhuizen naar Mars, maar volgens
mij is het klimaat daar niet zo
aangenaam.’’
,,Met 1 miljard mensen was
een lineaire economie die uitgaat van take, make and dispose geen probleem’’, vervolgde hij zijn interessante betoog. ,,Maar nu, met bijna 7 miljard mensen, stuiten
we op de fysieke grenzen van
onze planeet. Daarom moeten we de economie net zo
inrichten als de natuur: cyclisch en met make, use and
return als basisprincipe. Bedrijven en overheden moeten
aan de slag met herbebossen,
het circuleren van voedingsstoffen, duurzaam bouwen en
het aanbieden van producten als dienst. Maar ook burgers hebben een rol. Daarom juich ik de komst van repair cafés ook zo toe, omdat
die uitgaan van hergebruik
in plaats van weggooien.’’ De
voormalige bestuursvoorzit-

ter van de Rabobank en bewindvoerder van de Wereldbank is ervan overtuigd dat
een circulaire economie automatisch leidt tot meer samenwerking. ,,Bedrijven zoeken
elkaar steeds vaker op in de
productieketen. Daardoor zal
de economie in de toekomst
veel meer lokaal en regionaal
georganiseerd zijn. Hiermee
wordt in feite het einde van
de globalisering ingeluid. Als
je er als ondernemer over tien
jaar nog wilt zijn, dan móet je
aanhaken. Er is geen ontkomen aan.’’
,,Voor ons is duurzaamheid
van levensbelang’’, reageerde Tata Steel-directeur Hans
van den Berg tijdens de paneldiscussie waaraan ook
Ton van der Scheer van OV
IJmond en Machiel van Westerhoven van RIGO Verffabriek deelnamen. ,,Als wij niet
inzetten op circulaire processen, dan is er voor ons geen
toekomst weggelegd. Schroot
recyclen kunnen we al en op
het gebied van CO2-reductie zijn we heel ver, maar de
echte uitdaging zit in het hergebruik van verzinkte en verchroomde staalsoorten. Hoe
meer ik erover nadenk, hoe

meer haast ik krijg. Want het
zou allemaal best eens sneller kunnen gaan dan we denken.’ Wijffels noemde het verhaal van Van den Berg hoopvol. ‘Ik twijfel er niet aan dat
ook de staalindustrie binnen
twintig jaar volledig circulair
kan opereren. Zolang ze het
maar aandurven om dit avontuur gezamenlijk aan te gaan.’’
Hoopvol was ook de opmerking van een docent uit het
middelbaar beroepsonderwijs. ,,Bij mijn leerlingen zit
circulair denken al in hun systeem. Zij willen precies weten waar hun kleding vandaan
komt en zijn veel meer bereid om dingen te delen dan
eerdere generaties.’’ Herman
Wijffels vond dat zij daarmee
de spijker op de kop sloeg.
,,Waarom moet iedereen in de
straat een eigen bladblazer
hebben terwijl je ook samen
kunt doen met je buren? Ook
dat is circulair. We moeten dit
met elkaar oplossen, anders
komt onze economie volledig
stil te staan.’’
Meer weten over de activiteiten in de RaboWeek IJmond?
Kijk dan op www.rabobank.nl/
ijmond of volg de bank op social media. (foto: Ron Pichel)

IJmuiden - COV IJmuiden heeft
voor het najaarsconcert op vrijdag 10 november twee werken
op het programma staan van
moderne componisten: het Requim van John Rutter en Stabat
Mater van Karl Jenkins.
Het Requiem van Rutter wordt
gerekend tot het beste werk
van deze veelgeprezen Engelse
componist. De première van het
Stabat Mater van Karl Jenkins
was in 2008 in de Anglicaanse
kathedraal in Liverpool en werd
daar zeer warm ontvangen. Ook
veel vroege componisten hebben de teksten, waarop deze
composities zijn gebaseerd, op
muziek gezet. Denk maar aan
het Requiem van Mozart en het
bekende Stabat Mater van Pergolesi.
COV IJmuiden heeft besloten om voor deze werken een
wat modernere zetting te kiezen, met cello, harp, hobo, percussie, fluit, orgel en vleugel en
twee vocale solisten. Voor het
koor is het ook een uitdaging
om deze muziek in IJmuiden uit
te voeren, want voor zover be-

kend is dit één maal eerder gebeurd in onze regio. De repetities voor dit concert zijn in volle gang.
Aan dit concert werken mee:
Bobbie Blommesteijn (sopraan), Liesbeth Brinkman
(mezzo sopraan), Lennie Kerkhoff (vleugel), Dirk Out (orgel)
en een instrumentaal ensemble bestaande uit Marjola Uitendaal (hobo) en Ivana Poparic
(cello), Nick Scholten (harp), Else Schaaij (dwarsfluit) en Herman Halewijn (slagwerk). Het
geheel staat onder leiding van
Piet Hulsbos.
Publiek is van harte welkom
op vrijdag 10 november in de
Nieuwe Kerk aan de Kanaalstraat 250 in IJmuiden West.
Aanvang 20.00 uur. Toegangskaarten kosten 22,50 euro inclusief consumptie (jongeren
tot 16 jaar 12,50 euro).
Kaarten zijn verkrijgbaar bij
Tineke Zwanenburg (0255525693), Joke Spruit (0251211612), bij de leden en via
kaartverkoop@cov-ijmuiden.nl.
(foto: Ronald van Gastel)

Plek voor mensen met
geheugenproblemen

Overlast nieuwbouw Santpoort-Zuid
Santpoort-Zuid – Medio
september is Bouwbedrijf De
Nijs begonnen met het bouwrijp maken en het aanleggen
van de bouwroute voor de
nieuwbouw van Blekersduin
nabij de DekaMarkt.
Nu voelen veel Santpoorters
zich overvallen door de afsluiting van het terrein maar
vooral ook door het nieuwe
parkeerterrein op het Oranjeveld. De fractie van Groen-

Bijzonder concert van
eigentijdse componisten

Links Velsen heeft hierover
vragen gesteld. De gemeente heeft geantwoord dat het
vooral aan de bouwer is om
informatie te verstrekken
over de bouwplannen. Er is
tussen gemeente en bouwer
contact. En de bouwer heeft
via nieuwsbrieven en een informatiemiddag toelichting
gegeven over de (tijdelijke)
maatregelen. Het appartementencomplex wordt waar-

schijnlijk zomer 2020 opgeleverd. Het parkeren op het
Oranjeveld zal duren totdat
de nieuwe supermarkt met
appartementen in deelplan
1 worden opgeleverd. Ongeveer tegelijkertijd worden de
parkeergarage, het nieuwe
parkeerterrein achter de supermarkt en een groot deel
van de grondgebonden woningen opgeleverd. Dit zal
medio 2019 worden.

IJmuiden - Het Odensehuis is de plek waar mensen
met beginnende geheugenproblemen en hun naasten
kracht en steun aan elkaar
ontlenen. Het is een plek in
de wijk waar sociale banden
onderhouden kunnen worden om zo lang mogelijk deel
te kunnen blijven nemen aan
een sociaal maatschappelijk
leven. Het inloophuis is vernoemd naar de plaats Odense in Denemarken. Daar werd
het eerste inloophuis in deze
vorm opgericht. De Zorgspecialist biedt op deze plek mogelijkheden voor mensen in
verschillende fases van hun

leven. Er worden dagelijks
verschillende activiteiten georganiseerd waarbij bewegen, muziek, kunst en voeding centraal staan. Het belangrijkste
uitgangspunt
daarbij is dat de medewerkers
kijken naar wat de deelnemer
zelf wil en kan. Ook mantelzorgers kunnen hier terecht
voor ondersteuning en contact. Vanaf 8 november zijn de
openingstijden verruimd. Het
Odensehuis is nu vijf dagen in
de week geopend van 10.00
tot 15.30 uur. Meer weten?
Bel 0255-749100 of mail naar
odensehuis@dezorgspecialist.nl.
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‘t Mosterdzaadje, Kerkweg
29 Santpoort-Noord. Aanvang 15.00 uur. Toegang
gratis, bijdrage in de onkosten wenselijk.

▲
2 NOVEMBER

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,-.

3 NOVEMBER

(foto: Pieter Vermeulen
Museum)
Pieter Vermeulen Museum: Tentoonstelling ‘Tuin
vol Geheimen’. Voor iedereen vanaf 3 jaar. Open van
13.00 tot 17.00 uur.
Telstar - Go Ahead Eagles. Aanvang 20.00 uur.
Grote Bazaar van 19.00
tot 21.30 uur in De Vrijburcht, Vrijburglaan 2 in
Heemskerk. Boeken, kleding, speelgoed, klein
meubilair,
keukengerei
etc. Daarnaast loterij. Toegang 1 euro. Ook op zaterdag.
Camadou in ‘t Mosterdzaadje, Kerkweg 29 Santpoort-Noord.
Aanvang
20.00 uur. toegang gratis,
bijdrage in de onkosten
wenselijk.

Pieter Vermeulen Museum: Tentoonstelling ‘Tuin
Ruilbeurs legpuzzels in vol Geheimen’. Voor iederwijkcentrum voor ouderen een vanaf 3 jaar. Open van
in Zeewijk. Van 10.00 tot 13.00 tot 17.00 uur. Work11.00 uur.
shop knutselen. 13.30 tot
15.30 uur. Kosten 1,50 boLotgenotenbijeenkomst venop de entreeprijs.
voor NAH’ers (niet-aangeboren hersenafwijking) Kindervertelmiddag voor
van 13.30 tot 15.30 uur in 4-8 jaar. Van 14.00 tot
buurtcentrum Het Spec- 16.00 uur. Kosten 6 euro
trum te Heemskerk. Ook per kind. Kan ook als verpartners/familie welkom. jaardagspartijtje Opgeven
Aanmelden niet nodig. kan via carla–schut@hotMeer informatie: Gönul mail.nl of 06-26038252. Dit
Güler, tel. 06-24520326.
kan tot dinsdag ervoor tot
17.00 uur.
RTV Seaport: Gepsrek
over yoga en meditatie tij- Filmavond voor vrouwen.
dens radioprogramma Spi- ‘La la land’ in buurthuis De
ritualiTijd. Aanvang 21.00 Brulboei, Kanaalstraat 166
uur.
IJmuiden. Aanvang 20.00
uur.

6 NOVEMBER

penbriefjes uit voor voedselpakketten voor Oost
Europa om mensen daar
van voedsel te voorzien.
Grote Bazaar van 10.00
tot 14.00 uur in De Vrijburcht, Vrijburglaan 2 in
Heemskerk. Boeken, kleding, speelgoed, klein
meubilair,
keukengerei
etc. Daarnaast loterij. Toegang gratis.
Fototentoonstelling
in
Nieuw Geesterhage Castricum van de Werkgroep
Oud-Castricum vanwege
50-jarig jubileum.

(foto: Archief Fort IJmuiden)
Laatste publieksdag Forteiland van dit seizoen.
Overtocht vertrek vanaf de Kop van de Haven
om 10.45, 12.45 en 15.10
uur. Retourvaart om 13.00,
15.15 of 17.15 uur.
Natuurwerkdag op het
terrein van Tata Steel. Opgeven via www.natuurwerkdag.nl/locatie/duinterrein-tata-steel
Buitenplaats Beeckestijn: Tentoonstelling ‘Parabool’. Geopend van donderdag tot en met zondag van 11.00 tot 16.00
uur. Toegang 4,-. Om 14.00
uur rondleiding door huis
en tuin. Deelname 7 euro.
Aanmelden via info@buitenplaatsbeeckestijn.nl.

Velsen Lokaal trekt door
de gemeente voor het ophalen van wensen, klachten en ideeën. Tussen
11.00 en 14.00 zijn zij op
de Kennemerlaan en Lan- Zee- en Havenmuseum
IJmuiden open van 13.00
ge Nieuwstraat.
tot 17.00 uur. Expositie
Zee- en Havenmuseum ‘IJmuiden Weerspiegeld’.
IJmuiden open van 13.00 Expositie ‘Vissersschepen’
tot 17.00 uur. Expositie door Jan de Reus. 3 Speur‘IJmuiden Weerspiegeld’. tochten voor kinderen van
Expositie ‘Vissersschepen’ kleuter tot puber. Motordoor Jan de Reus. 3 Speur- draaimiddag van 13.00 tot
tochten voor kinderen van 17.00 uur.
kleuter tot puber.
Pieter Vermeulen MuseBazaar in woonzorgcen- um: Tentoonstelling ‘Tuin
trum De Moerberg, Zui- vol Geheimen’. Voor iederderkruisstraat 74 IJmui- een vanaf 3 jaar. Open van
den. Van 13.30 tot 17.00 13.00 tot 17.00 uur.
uur. Toegang gratis.
Verhaallezing: ‘Als ik
Kienen bij Full Speed, niet bang ben, heeft niein het clubgebouw, Tols- mand macht over mij.’ In
duinerlaan 6 Velsen-Zuid. St. Raphaëlkerkje, PopelOpen vanaf 19.30 uur.
laan 1 Bloemendaal. Van
14.00 tot 16.00 uur. Zie ook
Stadsschouwburg Vel- www.carmendehaan.nl.
sen: IJHmusementsorkest
brengt beroemde filmmu- Pubquiz
bij
Paviljoen
ziek ten gehore.
Noordzee,
Kennemerstrand 178 IJmuiden. Aan2Generations bij de Golf- vang 15.00 uur.
baan in Spaarnwoude. Zie
ook www.2generations.nl

5 NOVEMBER
4 NOVEMBER

Kunstlijn Velsen. Zie ook
en www.kunstlijnvelsen.nl

Dorcas deelt bij de Vomar en Dekamarkt (Velserbroek) en Albert Heijn
(IJmuiden)
boodschap-

Vogelbeurs van 10.00 tot
13.00 uur bij v.v. Tropica,
Const. Huygensstraat 99
te Heemskerk. Toegang is
gratis.
(foto: Mosterdzaadje)
Pianoduo Beth & Glo in

Kunstlijn Velsen. Zie ook
en www.kunstlijnvelsen.nl

Expositie ‘Vissersschepen’
door Jan de Reus. 3 Speurtochten voor kinderen van
kleuter tot puber. Motordraaimiddag van 13.00 tot
17.00 uur.

Theater Rotterdam & Toneelschuur, RevolutionaKledingbeurs Het Kruis- ry Road/Richard Yates;
punt van 10.00 tot 12.00 de droom van het gelukuur in Velserbroek. Elke kige gezinsleven. Bij deze
dinsdagochtend.
voorstelling vindt het voorspel plaats tussen 19.45
en 20.15 uur en wordt deze gedurende vijf minuten
verzorgd door Bas Haring.
In De Vest Alkmaar.

7 NOVEMBER

9 NOVEMBER

Sociaal Wijkteam organiseert een koffieochtend
in Bibliotheek Velserbroek.
Van 10.30 tot 12.00 uur.
Historische
ruil/verkoopbeurs van het Historisch Genootschap Midden-Kennemerland
om
20.00 uur in het Histo(foto: Arco Visuals)
risch Informatie Centrum,
Stadsschouwburg Vel- Noorderwijkweg 2a te Besen: ‘Carmen vs Carmen’ verwijk. Toegang is gravan Ibérica de Danza. Aan- tis. Tafel reserveren (bevang 20.15 uur.
perkt aantal) kan via info@hgmk.nl

8 NOVEMBER

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 tot 12.00 uur.
Zee- en Havenmuseum
IJmuiden open van 13.00
tot 17.00 uur. Expositie
‘IJmuiden Weerspiegeld’.

Aanmelden
gratis nieuwsbrief via
nieuws@rtvseaport.nl
rtvseaport.nl/agenda

oktober 2017
2017
10 226november

Stormvogels stelt zege
in eerste helft veilig
IJmuiden - In AmsterdamWest trad Stormvogels met de
vertrouwde opstelling aan tegen
fusieclub ZSGOWMS, staande
in de kelder van de derde klasse B. De eerste helft was het
team van trainer Sjaak Lettinga heer en meester, maar omdat de IJmuidenaren de tweede
helft achterover gingen leunen,
kwamen de Amsterdammers in
die periode steeds meer in hun
spel en werden, vooral het laatste kwartier o.a. met harde kopballen die net het doel misten,
behoorlijk gevaarlijk. Zodoende kon Stormvogels toch nog
met veel pijn en moeite de drie
punten mee naar huis nemen
en gezien het totale beeld van
de wedstrijd wel een verdiende
overwinning.
Vanaf het eerste fluitsignaal
van de scheidsrechter speelde Stormvogels constant op de
helft van ZSGOWMS. De eerste
kans was voor Thomas Scholten; hij zag zijn schot gestopt
worden door doelman Sander
van der Boogaard. Stormvogels
bleef aanval na aanval opzetten, maar omdat de spitsen Tom
van Mierlo en Brian Ezeoke bijna de gehele wedstrijd onzichtbaar bleven, moest het meeste gevaar komen van linkerspits

Huseyin Yilmaz en de middenvelders.
Tegen de verhouding in nam
ZSGOWMS in de dertiende minuut de leiding. Na voorin balverlies geleden te hebben,
schakelden de Amsterdammers
meteen om en na een combinatie tussen Chico van Soelen
en Fouad Bouttak passeerde
laatstgenoemde doelman Germain Ebbeling zeer beheerst,
1-0.
Na aardig wat kansen gemist te
hebben, was het in de 27ste minuut eindelijk raak. Na een kort
genomen hoekschop plaatste
Danny Blok de bal precies in de
trechter alwaar centrumverdediger Joshua Jansen de bal met
het hoofd over doelman Van
den Boogaard liftte, 1-1. Na deze gelijkmaker wilde Stormvogels meer en vier minuten later
moest doelman Van den Boogaard alles uit de kast halen om
een keiharde vrije schop van
Danny Blok vanaf 28 meter uit
de kruising te stompen.
Na ruim een half uur spelen
nam Stormvogels haar achtste hoekschop; Van Mierlo bemoeide zich hiermee en met
succes, want via het hoofd van
(opnieuw) Jansen vloog de bal
via ZSGOWMS-verdediger Ja-

son Sambo het doel in, 1-2.
Voor Stormvogels was de koek
nog niet op, want nadat Thomas
Scholten acht minuten voor tijd
een afstandsschot losliet, zonder succes overigens, pakte hij
twee minuten later de bal af van
Yassin Ouhadou om vervolgens
doelman Van den Boogaard
voor de derde keer het nakijken
te geven. Ruststand 1-3.
In de tweede helft etaleerde
Stormvogels niet het goede spel
zoals dat van het eerste part;
de opgestroopte mouwen bij
de meeste Stormvogels-spelers
waren duidelijk een heel stuk
gezakt. Halverwege de tweede helft vloog rechtsback Stijn
van der Voort de zestien binnen,
omspeelde wat tegenstanders
om vervolgens de bal panklaar
te leggen voor Yilmaz die vanaf 8 meter over het doel schoot.
Het laatste kwartier een offensief van ZSGOWMS, maar verder dan twee gevaarlijke kopballen die het doel misten, kwamen de Amsterdammers niet.
Zaterdag komt Overbos naar
Zeewijk. Stormvogels wil heel
graag revanche nemen op de
Hoofddorpers, want vorige
week werden de IJmuidenaren
uit de KNVB-beker gegooid na
strafschoppen.

Velserbroek - Het was voor
zowel de zaterdag 1 als voor
de zondag 1 van VSV zaak dat
er tegen respectievelijk VVC
thuis en West Frisia uit in ieder geval niet verloren zou
worden, want anders zouden
beide ploegen verder in de
onderste regionen belanden.
Beide teams speelden gelijk
met dezelfde eindstand (2-2)
en mochten met dat resultaat
zeker niet ontevreden zijn.
VVC was vorig seizoen lange
tijd titelkandidaat, maar bleef
uiteindelijk met lege handen
zitten. De mannen van trainer
Rinie van Roon zijn er dan ook
op gebrand om het kunstje
dit jaar wel te flikken en daar
hoort normaal gesproken een
overwinning op het lager geklasseerde VSV bij. VSV heeft
zich echter dit seizoen versterkt met namen zoals Raymond Barends, Tim Post en
Justin Kunst en het team was
niet van plan om zich zon-

der slag of stoot over te geven. In een gelijke strijd ging
de stand ook lang gelijk op
(1-1) waarbij voor VSV Raymond Barends het net wist te
vinden. Na de rust wist VVC
toch op voorsprong te komen
en nadat dezelfde Raymond
Barends met 2 gele kaarten
op zak het toneel mocht verlaten leek de wedstrijd beslist. VSV gaf echter niet op
en knokte zich met 10 man via
een strakke penalty van Jesse Kooijman weer langs VVC
(2-2). Tegen het einde van de
wedstrijd kon Rick Heeren, na
een onbesuisde overtreding,
met direct rood het veld verlaten. Dit betekende dat VSV
met 9 man kwam te staan,
maar VVC wist dit voordeel
niet te benutten waardoor uiteindelijk de punten werden
gedeeld.
Voor VSV zondag 1 stond
de lastige uitwedstrijd tegen
West Frisia op het program-

ma, maar wonderwel was het
VSV die de score via de topscorer Nino Henning vlak voor
de rust wist te openen. (0-1).
Na de rust trokken de Westfriezen het initiatief naar zich
toe en wisten de 1-0 achterstand om te buigen naar een
2-1 voorsprong. VSV rechtte nog één maal haar rug en
het was uiteindelijk Siebe
Hoenderdos die de stand gelijk trok (2-2). Daarna kansen
over enweer en werd het voor
VSV nog even hachelijk want,
na al drie keer gewisseld te
hebben, moesten respectievelijk Mitchel Bormann en
Rick Michielsen geblesseerd
het veld verlaten, waardoor de
resterende 9 VSV-ers het gekoesterde punt veilig moesten stellen en dit lukte wonderwel. Volgende week speelt
de zaterdag1 uit tegen Pancratius en de zondag 1 thuis
tegen HSV aanvang 14.00 uur.
(foto: VSV)

Velsen hard onderuit
Driehuis - Zonder de geblesseerden Sander van der
Lugt en Jesper Gutteling begon Velsen het eerste kwartier
goed aan de wedstrijd. Doelman Nordin Bakker had grote moeite met een schot van
Tim Groenewoud en toen de
goalie een paar minuten later te ver voor zijn doel stond
probeerde Remco van Dam
het van grote afstand. Bakker
was nog net op tijd terug om
de bal tot corner te verwerken. Het spel golfde aardig op
en neer tot de één en twintigste minuut toen Yannick Klopper over rechts doorkwam en
de verdediging, inclusief Danny Does verraste bij de eerste
paal: 0-1. Twee minuten later
een vrije trap rond de zestien
genomen door dezelfde Klopper. De bal werd geblokkeerd
door de Velser verdediging
maar vervolgens door Milan
Klopper binnen gewerkt: 0-2.
Velsen was aangeslagen en
slaagde er niet in onder de
druk van Fortuna vandaan te
komen. Kort daarna was het
weer raak. Een vrije trap van
Nick Snelders werd losgelaten
door doelman Does en Piet
Blokdijk was er als de kippen
bij voor de 0-3. Zo’n achterstand hebben de mannen van
Ton Pronk niet veel meegemaakt en dat was aan het spel
te zien. De vechtlust waar Velsen toch altijd wel bekend om
staat was verdwenen en pas-

ses kwamen niet meer aan.
Het rustsignaal kwam dan ook
als geroepen.
Velsen
kwam
inderdaad
agressiever uit de kleedkamer en dat resulteerde in
een mogelijkheid voor Jesse
van de Meer. Hij aarzelde te
lang en Jemano Huwaë redde voor Fortuna. Aan de andere kant was het even later wel
raak. Nick Snelders legde de
bal breed: in eerste instantie
kon het leer nog weggewerkt
kon worden maar uiteindelijk schoot Piet Blokdijk raak
in de rechter bovenhoek: 0-4.
De wedstrijd was gespeeld,
Fortuna zat op rozen en Velsen smachtte naar het einde
van de wedstrijd. Maar de beker was nog niet leeg. Milan
Klopper werd door Remco van
Dam onreglementair neergehaald en Nick Snelders schoot
de strafschop raak: 0-5. Toch
nog één aardige aanval voor
Velsen: na een combinatie van
Tim Groenewoud en Daniël
Zuiverloon werd de bal binnengekopt door Patrick Castricum: 1-5.
Direct na de aftrap mocht David Min rustig dribbelend richting het Velsendoel lopen en
de bal diagonaal in de kruising schieten: 1-6, een kunststukje dat even later door Yannick Klopper werd herhaald:
1-7. Al met al: een wedstrijd
voor Velsen om snel te vergeten. (foto: RKVV Velsen)
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Rode Kruis IJmond zoekt
nieuwe vrijwilligers
Velsen - Het Rode Kruis
IJmond is dringend op zoek
naar nieuwe vrijwilligers. Zij
kunnen na een interne opleiding aan het werk als
EHBO’er tijdens evenementen in de regio.
De afdeling krijgt steeds
meer vraag naar haar hulpverleners door de groei van
het aantal evenementen in
de regio en de hogere eisen
die organisatoren stellen.
De nieuwe vrijwilligers moeten in bezit zijn van een geldig EHBO-certificaat of bereid zijn deze te halen. Ze
worden daarna door het Rode Kruis intern opgeleid tot
evenementenhulpverlener.
Het Rode Kruis IJmond zet
zijn hulpverleners in bij bijvoorbeeld het havenfestival,
diverse hardloop wedstrijden, dorpsfeest Santpoort,
dorpsfeest Driehuis, ker-

mis Beverwijk, BMX wedstrijden, zomerfestival Kennemerlaan en tal van kleinere (sport)evenementen in
de IJmond.
Vrijwilligster Joke (36 jaar):
werkt sinds 4 jaar als vrijwilligster bij de evenementenhulpverlening van de afdeling IJmond. ,,Het geeft
me enorm veel voldoening
om mensen te kunnen helpen. Als hulpverlener kom
je op diverse plaatsen. Mensen zijn je erg dankbaar als
zij dankzij jouw hulp weer
verder kunnen sporten of
feestvieren.’’
In het hele land zijn afgelopen jaar zo’n 9000 EHBOers en medici van het Rode
Kruis ingezet op 1800 grotere evenementen. De bekendste en grootste is de
Vierdaagse te Nijmegen met
700 vrijwilligers.

North Sea Winds
IJmuider Harmonie
Velsen-Zuid - Maandag 23
oktober was de presentatie van North Sea Winds, een
project van de IJmuider Harmonie voor de Winds Competitie van CGN. Het is nu
mogelijk je aan te melden bij
deze muziekgroep.
North Sea Winds is een performance
ensemble
uit
Noord-Holland. Het is een
projectgroep van muziekvereniging IJmuider Harmonie.
Het doel is om hoogstaande
muzikale en visuele producties te maken die aansprekend zijn voor het publiek,
aldus Dirigent Bob Kanne
van dit mooie ensemble van
IJmuider Harmonie. Om dat
te bereiken doen ze mee aan
de Winds Competition van
Color Guard Nederland.
De bezetting heeft als basis trompetten, mellofoons,
trombones, baritons, bassen en saxofoons en wordt
ondersteund door slagwerk.
Naast deze instrumenten
worden (soms incidenteel)
ook allerlei andere muziekinstrumenten gebruikt. De

instructie bestaat uit Marcel Klok [visual], Bob Kanne [music] en Marco Harder
[percussion]. Het instructieteam heeft jarenlange nationale en internationale ervaring als instructeurs, arrangeurs, ontwerpers en juryleden.
North Sea Winds performance ensemble is te horen
en te zien in de Winds Competition op 24 februari in Almere en op 24 maart in Eindhoven bij het Nederlandse Kampioenschap Indoor
Winds. North Sea Winds zal
in deze competitie haar show
‘Aqua’ presenteren.
Aanmelden kan voor een ieder die op een bovengenoemd instrument speelt, en
van een spetterende uitdaging houdt. Meer informatie bij info@bobkanne.nl of
langskomen op de maandagavonden in het muziekgebouw aan Tolsduinerlaan 12
te Velsen-Zuid. Verder contact op www.ijmuiderharmonie.nl. (foto: Stefan Ruijgrok
Fotografie)

IJmuiden - Na 33 jaar is het
nu echt voorbij: het tijdperk John en Monique in
Augusta. Zij namen dinsdagavond afscheid van hun
personeel.

Adiós John & Monique-diner
geserveerd in het restaurant.
De gerechten werd bereid
door Frank van Es en Tom Huizinga en uitgeserveerd door
Dianne Weber en Nelleke Fidder. Zij hebben in het verleden
Naast het maken van een alle vier in Augusta gewerkt.
groepsfoto en de nodige toe- Sinds woensdag is het bekenspraken werd er een speciaal de hotel restaurant aan de

Oranjestraat in handen van
Ruizhou (Joe) Xie en zijn familie. Hij zet het horecabedrijf
samen met het huidige personeel op dezelfde wijze voort.
John en Monique blijven eigenaar van het naastgelegen
Thalia Theater. Hiervoor wordt
ook een koper gezocht. (foto:
Ed Geels)

Echtpaar Heijse: liefde
op het eerste gezicht
IJmuiden - Maandag kwam
burgemeester Frank Dales
het echtpaar Heijse-van Oevelen feliciteren met hun
briljanten
huwelijksjubileum. Namens de gemeente krijgen zij een mooi boeket bloemen.Het was liefde op het eerste gezicht tussen de twee. Meneer Heijse (1933) woonde tijdelijk
in IJmuiden omdat zijn vader
hier bij de Marine werkte. Er
ontstond een vriendschap
tussen meneer Heijse en de
broer van mevrouw van Oevelen. Toen de twee elkaar
ontmoetten was het meteen
raak. Na hun huwelijk op
30 oktober in 1952 woonde
het echtpaar eerst in Kerkrade waar meneer vandaan
komt. Maar mevrouw kon
niet wennen in het Limburgse en daarom kwamen zij terug naar IJmuiden, waar zij
nog steeds met veel plezier
wonen. In de loop van hun
65-jarig huwelijk kregen zij
vier kinderen, vijf kleinkinderen en vier achterkleinkinde-

ren. Meneer Heijse heeft 30
jaar in de Vissershaven gewerkt bij het dok.
De twee kijken samen
graag voetbal, meneer is Feijenoord fan. Ze wonen nog

zelfstandig maar krijgen wel
hulp in de huishouding. Het
geheim van hun huwelijksgeluk? Veel voor elkaar over
hebben. (foto: Reinder Weidijk)
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Velsen Lokaal
bezoekt
IJmuiden

Laatste Publieksdag
Forteiland van dit seizoen
IJmuiden - De herfst met
zijn grillige buien en windvlagen jaagt over het vlakke strand en de duinen.
Maar het immense pantserfort heeft de behaaglijke zomerwarmte als een accu opgeslagen. In de lange onderaardse gangen en vele kamers en zalen is het heerlijk toeven. Na de vakantiedrukte zijn voor de gidsen de groepjes bezoekers
wat overzichtelijker en is
er meer gelegenheid tot het
stellen van vragen en het
vertellen van verhalen.
Om 13.15 uur, dus voor of
na de rondleiding, zal gids
Wil van Rixel (86) in een
van de soldatenzalen in de
zuidgang een diapresentatie verzorgen. Het onderwerp van deze presentatie
zijn de werkzaamheden en
belevenissen van de fortbezetting vanaf de mobilisatie
in 1939, het Duitse bombardement op de vroege morgen van 10 mei tot en met de
ondergang van de J.P. Coen
als blokschip tussen de pie-

ren na de capitulatie van Nederland op 14 mei.
De overtocht naar het Forteiland wordt verzorgd door
het ms. Koningin Emma vanaf de Kop van de Haven. De
vertrektijden zijn 10.45, 12.45
en 15.10 uur. Retourvaart
naar keuze om 13.00, 15.15
of 17.15 uur. De rondleiding
door ervaren gidsen en de
diapresentatie is in de prijs
inbegrepen.
Men kan in de verwarmde
Koepelzaal van het fort genieten van een hapje en een
drankje. Er kan helaas niet
gepind worden. Mindervaliden moeten er rekening
mee houden dat het fort niet
overal makkelijk begaanbaar
is.
Toegangskaarten
kosten
12,50 euro per persoon.
Kaarten kunnen vooraf worden besteld via internet
www.ijmuidenserondvaart.nl
of telefonisch: 0255-511676.
Ook aan boord van de Koningin Emma kunnen kaarten worden gekocht. (foto:
Archief Fort IJmuiden)

IJmuiden verliest
weer onnodig punten
Velsen-Zuid - Het zit IJmuiden dit jaar niet echt mee de
mannen verspelen dure punten in zowel uit- als thuiswedstrijden. Een punt of 7
meer was ook een optie geweest.
Tegen DCG werden ook twee
punten te weinig meegenomen. IJmuiden keek lang tegen een 1-0 achterstand aan.
De ploeg bleef knokken voor
het doelpunt maar de factoren afronden en geluk waren IJmuiden niet goed gezind. De rode kaart voor DCG
was dan wel lekker voor de
ruimte op het veld maar veranderde niet echt veel aan

het spel- beeld. Gelukkig liet
Mitchel Post het net wel bollen, zodat er nog een offensief kon worden ingezet voor
de winst. Het was helaas wederom voor IJmuiden dat het
er niet van kwam. Weer de
betere maar niet alle punten.
Dit zal toch moeten gaan veranderen.
Zaterdag speelt IJmuiden om
14.30 uur thuis tegen ZSGOWMS wat dan natuurlijk
wel 3 punten moet gaan opleveren.
Het is zaterdag een lekker vol
programma dus ga gezellig
kijken en kies uw wedstrijd
eruit.

IJmuiden - Velsen Lokaal
trekt om de week door de gemeente voor het ophalen van
wensen, klachten en ideeen. Zaterdag 4 november is
de lokale partij tussen 11.00
en 14.00 op de Kennemerlaan en Lange Nieuwstraat in
IJmuiden. Voorzitter Bart Tijl
over de straatactie: ,,Op deze dag presenteren we onze slogan voor de gemeenteraadsverkiezing 2018! Dat
doen we tijdens een rondrit door heel Velsen. Wie ons
ziet en leuk vindt: zet het op
twitter, facebook of een bericht op onze website www.
velsenlokaal.nl.”

Repair Café
in De Spil
IJmuiden - De wintertijd is
weer begonnen, het wordt
eerder donker en opeens
mist u uw lampje naast de
bank. Laat uw lamp dan
nakijken door de vrijwilligers in het Repair Café. Op
dinsdag 7 november van
13.30 tot 16.00 uur in Buurtcentrum de Spil aan Frans
Halsstraat 29 te IJmuiden.
Er zijn diverse vrijwilligers
die kunnen helpen om een
stekker te vervangen, problemen met de kruimeldief
te onderzoeken of te kijken
naar uw cd-speler. Maar
natuurlijk wordt er ook gekeken naar andere technische probleempjes. Mochten er onderdelen vervangen moeten worden dan
kunt u die zelf aanschaffen en meenemen. Een vrijwillige bijdrage wordt op
prijs gesteld. U kunt zich ter
plekke aanmelden bij gastvrouw Marleen.

Rommelmarkt
in De Brulboei
IJmuiden - Zaterdag 18 november kunt u weer een bezoekje brengen aan de jaarlijkse rommelmarkt in buurthuis De Brulboei, Kanaalstraat 166. Van 9.30 tot ongeveer 15.00 uur is het lekker
struinen in het altijd diverse
aanbod. De bar is geopend
en de toegang natuurlijk gratis. Wilt u zelf een tafel huren
à 3,50 euro, dan kunt u vanaf maandag 6 november om
9.00 uur bellen. Meer weten?
Bel 0255-510652.

IJmuiden - De jeugdactiviteitencommissie van Stormvogels had het lekker druk in de
herfstvakantie. Na maandag
een enerverende dag te hebben gehad met de Ajax Kids
Club en 240 kinderen was er
woensdag de tweede editie van
een groot en spannend Halloween spektakel.
Maar liefst 167 kinderen gingen verkleed in de sfeer van
Halloween vanuit een prachtig aangeklede kantine op zoek
naar de spoken in het nabij gelegen duingebied. De jongste kids met nog wat daglicht maar de durfallen in een
tweede groep in het snel duister wordende bos. Het was een
enerverend avontuur, waarbij de opdracht was om samen
met je team letters te verzamelen om uiteindelijk een puzzel
op te lossen. Maar daarvoor
moest je wel in de buurt komen van de vervaarlijk uitziende en knap geschminkte spo-

ken. Bij hen waren de puzzelstukjes te vinden. Als een team
klaar was werd de terugtocht
richting kantine ondernomen
waar men getrakteerd werd op
een hapje en een drankje. Daar
kon men de puzzel oplossen en
inleveren. Ook was er daar tegen een prachtige achtergrond
gelegenheid voor een mooie
foto met één of meerdere spoken. Na afloop van het spektakel was er een heuse meet en
greet met alle spoken en de
deelnemers bij Stormvogels.
Tevreden en met veel gespreksstof gingen de kinderen
onder begeleiding van hun ouders veilig huiswaarts. Je wist
immers maar nooit wie je op
deze spookachtige avond nog
tegen kwam. Jeugdcommissie
en activiteitencommissie kijken tevreden terug, bedanken
Zebra uitzendbureau BV voor
hun sponsoring Zebra en maken zich zeker op voor een derde editie in het volgende jaar.

Velser Futsal zoekt
nieuwe hoofdsponsor
Velsen - Op 29 december
wordt voor de negende keer
het Velser Futsal Toernooi
voor clubteams gehouden.
,,Ieder jaar is het weer een
happening in Sporthal IJmuiden Oost”, vertelt Jasper van
der Linden, één van de organisatoren. Ook dit jaar belooft het weer een mooi evenement te worden. Alle lokale voetbalverenigingen staan
weer te trappelen om de
strijd aan te gaan om het Velser kampioenschap.
Waar 9 jaar geleden Zebra
Uitzendbureau BV met een
startersbijdrage het toernooi
nieuw leven in blies heeft
Slagerij Johan van Doorn het
toernooi door de moeilijke
crisisperiode heen geholpen.
4 jaar lang stonden eigenaar
Johan en Gina van Doorn
van de gelijknamige slagerij garant voor de totale zaal-

huur en de muzikale aankleding van de derde helft. Uiteindelijk heeft hun bijdrage
er toe geleid dat het toernooi
nog steeds een aangename
aanvulling van de winterstop
voor alle voetbalclubs uit de
regio is. De organisatie, maar
ook alle lokale voetbalverenigingen zijn Johan, Gina en
hun team enorm dankbaar
voor hun enorm belangrijke
bijdrage de afgelopen jaren.
Voor de aankomende edities
zijn wij dus op zoek naar een
nieuwe hoofdsponsor. Bent
u een liefhebber van (zaal)
voetbal en draagt u graag
een steentje bij aan een leuke sportieve avond dan komt
de organisatie graag met u in
contact. Voor meer informatie kunt u altijd vrijblijvend
contact opnemen met nummer 06-53364915 van Edwin
Schilling.
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Klaverjassen
Wijkplatform IJmuiden-Noord
Uitnodiging vergadering op 8 november 19:30 uur in de Spil
Op woensdag 8 november aanstaande houden we weer onze maandelijkse openbare vergadering in buurthuis De Spil,
Frans Halsstraat 29, aanvang 19:30 uur. U kunt dan binnenlopen met uw vragen, opmerkingen, of problemen uit uw
woonomgeving IJmuiden-Noord, of gewoon de vergadering bijwonen. Op de agenda staat de bespreking van de
uitkomst van de Veiligheidsmonitor. Hoe wordt de veiligheid en leefbaarheid in onze wijk beleefd. Hoe wordt er gedacht
over overlast; hoe vaak zijn we slachtoffer van delicten en welke maatregelen nemen we. Hoe tevreden zijn we over
de politie. Verder zullen we het hebben over de ondersteuning van de bewoners van het Van Poptaplantsoen bij de
plannen voor de herinrichting van hun straat. Meer informatie en de volledige agenda vindt u op de website www.
wijkplatformsvelsen.nl/ijmuiden-noord. Als u vragen heeft, of iets met ons wilt bespreken, maar niet naar de vergadering
kunt komen, stuur dan een e-mail naar johan.zwakman@kpnplanet.nl, of bel naar Johan Zwakman 06-46332239.
Johan Zwakman
Voorzitter

Man met
wapens

Klootschieten
Velsen-Zuid - In het verleden is
afgesproken om elke vierde zaterdag van de maand het parcours door Beeckestijn af te leggen en dat deden de klootschieters van SV Full Speed dan ook.
Nadat omstreeks 9.45 uur de
teams in clubhuis de Voltreffer
waren samen geloot vertrok het
gezelschap al klootschietend
via de Tolsduinerweg, de Driehuizerkerweg en vandaar via de
Doodweg het landgoed in. Het
beste team met 82 schoten en
24 meter vormden dit keer Lia,
Monique en Sander, Harm, Willem en Nico (83-15), Jan St.,
Bert en Bertie (87-33) en Raymond, Jan Gr. en Wil (90-13).

Wij zoeken Lijkt het je leuk ons team
personeel! te komen versterken?

Ben je enthousiast en vind je het leuk
om te verkopen? Lijkt het een baan
voor jou? Bel dan: 06 - 44 98 12 38

Damclub IJmuiden stunt Waterloo G2 maakt
tegen titelkandidaat gehakt van FC Uitgeest
IJmuiden - Na een maand
rust
hervatte
Damclub
IJmuiden (DCIJ) de nationale competitie met een dubbele derby tegen SNA uit
Heerhugowaard. Het nog
puntloze eerste team stond
voor de moeilijke taak om
punten te scoren tegen het
vorig seizoen uit de ereklasse gedegradeerde SNA 1.
Een meevaller voor DCIJ
1 was dat SNA niet in de
sterkste opstelling kon aantreden en dat de sterkste
spelers op de laagste borden geplaatst waren. Uiteindelijk zou DCIJ aan de
kopborden toeslaan. Nadat Cees van Duijvenbode al binnen een half uur
een bok schoot tegen de
kopman van SNA, werd de
achterstand snel omgebogen. In een klassieke stand
wist Jesse Bos in één zet de
winst te forceren. Kopman
Kees Pippel had daarna geluk dat zijn tegenstander
zich te vroeg veilig waande.

IJmuiden - Vindt u het leuk
om weer eens ouderwets gezellig te klaverjassen? Dat
kan. Bij vv SVIJ wordt een
maal in de 14 dagen geklaverjast op vrijdagavond. Vanaf 19.30 uur is iedereen welkom in de gezellige kantine.
De kantine is geopend vanaf
19.00 uur. En natuurlijk wordt
er gezorgd voor een hapje
en een drankje. Meer informatie? Neem contact op met
het bestuur: 0255-520608
of mail naar info@svij.nl. Er
wordt dan contact met u opgenomen.

Hierna volgden rustige remises van Cees van der Vlis
en Conall Sleutel. Captain
Wim Winter bouwde vervolgens de voorsprong uit door
met kleine dreigingen de tegenstander uit zijn spel te
halen. Een tegenvaller was
de nederlaag van Stijn Tuijtel, die eerst een verrassende doorbraak miste en
daarna op fraaie wijze verloor. Martin van Dijk maakte
dit goed door na een goede
opening en een minder vervolg alsnog toe te slaan.
Toen was er nog één punt
nodig voor de overwinning.
Nadat Jacqueline Schouten
de handdoek moest werpen, wist Albert Roelofs
koel te blijven en het winnende punt te pakken tegen Nederlands kampioene
Doumesh. Combinatieteam
DCIJ/Zaanstreek deed goede zaken door met 13-7 te
winnen van SNA 3 en staat
op één punt afstand van de
koploper op de derde plaats.

Driehuis - Waterloo G2
speelde zaterdag tegen FC
Uitgeest uit. Onderweg erheen werd er veel gelachen
en was het al een feestje.
Aan het begin werd er veel
overgespeeld. Job van der
Maten van Waterloo maakte het eerste doelpunt, gevolgd door een doelpunt van
Uitgeest. Dat ging zo door
tot Waterloo met 4-3 achter
stond bij de rust.

Er moest dus iets aan gedaan worden. Lorenzo Kessens ging als keeper het veld
uit. De tweede helft ging het
beter voor Waterloo. Er waren meer kansen op doelpunten en op een gegeven
moment maakte Waterloo
gehakt van FC Uitgeest. En
met een eindstand van 6-7
in het voordeel van Waterloo
kan het team trots zijn op zijn
prestatie.

Bazaar in De Moerberg
IJmuiden - Op zaterdag
4 november organiseert
woonzorglocatie De Moerberg weer een bazaar met
diverse activiteiten. Van
13.30 tot 17.00 uur staan in
en rond het restaurant diverse kraampjes waar van
alles te doen is: een rommelkraam, draaiend rad, oude en nieuwe legpuzzels,
boodschappen en nieuwe

spullen. Het Rode Kruis, een
manicure, kramen met kaarten en cadeau artikelen en
creatieve materialen. Daarnaast kunt u smullen van
vele lekkernijen zoals appeltaart, poffertjes, haring en
makreel. Ook bij de loterij
kunt u nog een gokje wagen
om mooie prijzen te winnen.
Het evenement is gratis toegankelijk.

IJmuiden - Op vrijdagmorgen hield de politie een 22-jarige Heerhugowaarder aan
die naar een politieman had
geschopt. Later bleek de man
wapens bij zich te dragen.
Omstreeks 03.45 uur sprak
de politie een groep jeugdigen aan op de Kennemerlaan
in IJmuiden. De groep was al
eerder vervelend aanwezig in
het uitgaansgebied en weigerde zich weg te laten sturen. Een van hen trapte een
politieman. Hij werd aangehouden wegens mishandeling en voor verhoor overgebracht naar het politiebureau. Bij de fouillering trof de
politie een mes en een boksbeugel aan. De politie nam
de wapens in beslag.

Rommelmarkt
in Dwarsligger
IJmuiden - Zaterdag 11 november wordt er in buurtcentrum de Dwarsligger, Planetenweg 338, weer een rommelmarkt gehouden. Iedereen
is vanaf 9.00 uur van harte welkom. De rommelmakt eindigt
om 13.00 uur. Wilt u een tafeltje reserveren, vanaf maandag
6 november kan gebeld worden met 0255-522782. Graag
bellen na 9.30 uur!

Ruilbeurs
legpuzzels
IJmuiden - Op maandag 6
november is er weer een ruilbeurs voor liefhebbers van
legpuzzels. In het wijkcentrum voor ouderen in Zeewijk staat men van 10.00 tot
11.00 uur klaar voor voor jong
en oud.
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TELSTAR ✩ NIEUWS

Volgende thuiswedstrijd: vrijdag 3 november 20.00 uur Telstar - Go Ahead Eagles

Vierde zege op rij, vierde plek!
Hoewel er zondagmiddag niet
echt meer iets op het spel stond,
imponeerde Telstar door met 4-0
van Almere City FC te winnen.
De bezoekers uit de Flevopolder
zaten eigenlijk geen moment in
de wedstrijd en wisten het Rody
de Boer slechts een enkele keer
moeilijk te maken.
Door de riante zege staan de Velsenaren nu op een gedeeld derde plaats.
Het was een, op z’n zachtst gezegd,
bewogen eerste periode in de Jupiler
League. Vijf keer werd gewonnen, vijf
keer gelijkgespeeld en één keer verloren: 6-0 thuis tegen Fortuna. Daar-

naast was er nog het bekerechec tegen de amateurs van VVSB. De jarige
Frank Korpershoek was na afloop tevreden, maar ziet nog ‘een hele waslijst’ aan verbeterpunten voor de volgende tien wedstrijden.
Een voetbalpotje op de zondagmiddag: het was lang geleden dat dit
plaatsvond op Sportpark Schoonenberg. Voor veel toeschouwers herleefden oude tijden. De wedstrijd tegen Almere riep een Eredivisiegevoel
op. Van dat competitieniveau was de
eerste helft ook best sprake. Van de
kant van Telstar dan. Fraaie, individuele hoogstandjes van Mo Osman en
Andrija Novakovich leverden nog net

geen treffer op. In de twaalfde minuut
nam Platje een diepe inspeelpass van
Toine van Huizen in eerste instantie
nog verkeerd aan, maar wist de afgeslagen bal vervolgens hard en laag
in te schieten. Alleen Jeffrey Rijsdijk
wist daar enkele Almere-kansen tegenover te zetten. Op een ideaal moment, vlak voor rust, bekroonde de
opnieuw uitmuntende Novakovich
een fraaie solo. Het betekende de 2-0
en alweer het zevende doelpunt van
de Amerikaanse Serviër.
In het tweede bedrijf was het opnieuw Platje die zijn ploeg bij de
hand nam. Chiel Kramer wist hem
in eerste instantie met enkele fraaie

reddingen nog van scoren af te houden, maar na een superieure teamaanval was de 3-0 een feit. Novakovich gaf de bal op het perfecte moment af aan de rechtsbuiten. Notabene ex-Telstarspeler Calvin Mac-Intosch maakte de middag voor Almere nog pijnlijker. Een hoog opgetrokken voet resulteerde in een meer dan
terechte penalty, die feilloos werd benut door Osman.
Aanstaande vrijdag wacht nummer
zeven Go Ahead Eagels. Een uitgelezen mogelijkheid voor de Witte Leeuwen om wéér een concurrent van
zich af te schudden. (Douwe de Vries,
foto: 1963-pictures.nl)

Informatie over kaartverkoop
Het was een fantastische zondagmiddag voor de Telstar-liefhebbers. Volle tribunes en een
wervelend Telstar maakten er een
feest van in het Rabobank IJmond
Stadion! Dat doen we graag nog
een keer over.

Komende vrijdag speelt Telstar opnieuw een thuiswedstrijd. Go Ahead
Eagles is dan de tegenstander. Die
ploeg speelde vorig jaar nog Eredivisie en draait dit jaar mee nét onder
de top. Een ware kraker dus, want
Telstar staat na elf wedstrijden vierde

op de ranglijst en ‘kowet’ zevende.
Kaartverkoop
Ook voor deze wedstrijd kunt u zonder clubcard uw kaarten kopen. De
gehele week zijn de kaarten bij de
balie van het stadion verkrijgbaar (op

kantoortijden). Nog makkelijker is
de online verkoop. Via www.telstarticket.nl kunt u zichzelf verzekeren
van een plek op de tribunesg. Online krijgt u per kaart een euro korting
ten opzichte van de reguliere kaartverkoop.

Infopagina
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Wist u dat...

de gemeente weer start
met plantsoenrenovaties?
Verzorgde plantsoenen zijn het
visitekaartje van de gemeente en
dragen natuurlijk bij aan de leefbaarheid van de inwoners. Voorwaarde is wel dat de plantsoenen goed worden onderhouden.
Ook beplanting is aan slijtage
onderhevig. Sommige planten
en heesters zijn vertrapt of sterven gewoon af. Het is de taak van
de gemeente om de vitaliteit van
het openbaar groen te bewaken.

Waar is renovatie nodig?
Elk jaar bekijkt de gemeente welke plantsoenen aan vervanging toe
zijn. Af te lezen aan de kale plekken,
dood hout en veel onkruid. Ook kan
een plantsoen een risico vormen
voor de (verkeers)veiligheid, zoals
overhangende takken. Activiteiten
in de buurt kunnen eveneens aanleiding zijn om een plantsoen aan
te pakken. Als in een straat bijvoorbeeld het riool wordt vervangen of
de bestrating wordt aangepakt, dan
kijkt de gemeente direct ook naar
de staat van het plantsoen. Zo blijft
de openbare, groene ruimte passen
bij de inrichting van de omgeving.
Lijst voor renovatie
In de periode november 2017 tot en

met maart 2018 gaat de gemeente
op 15 plaatsen aan de slag. Het gaat
bijvoorbeeld om het vervangen van
de plantvakken aan de Lariksstraat
in IJmuiden en om een nieuw
plantsoen aan het Grote Hout- of
Koningsweg in Velsen-Noord.
De lijst van de locaties is te vinden
op de website van de gemeente onder www.velsen.nl/burger/natuuren-milieu/groen . De uitvoering gebeurt door een externe groenaannemer. Als er grote veranderingen
zijn wordt u als bewoner vooraf per
brief geïnformeerd. (foto: gemeente Velsen)

Sporten in het donker!
In de herfstvakantie hebben heel veel kinderen meegedaan aan de super leuke Glow in the Dark Mega Sportmix in sporthal Zeewijk. De eerste sportdag in de gemeente Velsen helemaal in het donker! De Sport Instuif was opgedeeld in twee leeftijdscategorieën. In de ochtend was het de beurt aan de
kinderen uit groep 1 t/m 4 en in de middag de kinderen uit groep 5 t/m 8.
Een spannend moment voor de kleintjes, zeker op het moment dat de lichten
doofden. Om de sporthal om te toveren tot één groot speelparadijs moest er
van alles worden versierd met lichtgevende tape en lichtgevende ballonnen
en natuurlijk: black light lampen. (foto: SportSupport)
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Informatieavond
over nieuwe zeesluis
Rijkswaterstaat en aannemersconsortium OpenIJ organiseren
woensdag 15 november een informatieavond over de nieuwe
zeesluis in IJmuiden. Tijdens deze bijeenkomst worden bewoners en andere geïnteresseerden bijgepraat over de stand
van zaken van dit grote bouwproject.

De informatieavond vindt plaats
in het Rabobank IJmond Stadion
aan de Minister van Houtenlaan
123 in Velsen-Zuid. Vanaf 19.00
uur ontvangen Rijkswaterstaat en
OpenIJ de bezoekers met koﬃe of
thee. De presentatie start om 19.30
uur en duurt ongeveer een uur. Er
is voldoende gelegenheid tot het
stellen van vragen.

Om ruimte te bieden aan steeds
groter wordende zeeschepen,
wordt de nieuwe zeesluis in
IJmuiden groter, en eerder aangelegd. De zeesluis zorgt getijde-onafhankelijk voor een vlotte en veilige bereikbaarheid van de havens
en bedrijven langs het Noordzeekanaal. De nieuwe sluis wordt 500
meter lang, 70 meter breed en 18
meter diep.
Het project is een samenwerkingsverband van het ministerie van Infrastructuur en Milieu, de provincie Noord-Holland, de gemeente Amsterdam, Havenbedrijf Amsterdam NV en de gemeente Velsen. Aannemersconsortium OpenIJ bouwt de nieuwe zeesluis in opdracht van Rijkswaterstaat.

Uit het college

• Tijdens de komende jaarwisseling
mag er geen vuurwerk worden afgestoken in de omgeving van korenmolen De Zandhaas in Santpoort-Noord, en bij het Kerbert
Dierentehuis in IJmuiden. Het
verbod geldt al voor schoolpleinen
en bij (de omgeving van) de kinderboerderij in Velsen-Zuid. Dit
heeft het college van B&W besloten vandaag.

• De drie tijdelijke woonlocaties
voor statushouders kunnen worden verkocht en overgedragen
aan Velison Wonen. Eind november begint de verbouwing en in
het voorjaar zijn de locaties waarschijnlijk klaar voor bewoning.
Informatie over collegeberichten
aan de raad: www.velsen.nl/gemeenteraad.
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Voorkom inbrekers!
Laten we een veilige woonomgeving te creëren en het de inbrekers niet te gemakkelijk maken! Om een inbraak te voorkomen is het belangrijk dat u de
volgende maatregelen neemt:

Niet thuis? Licht aan!
Inbrekers hebben een hekel aan
licht. Als de woning een bewoonde
indruk maakt, schrikt dat af. Als u
’s avonds weg bent is het handig om
altijd een lamp aan te laten. Als u
’s ochtends vroeg tot ’s avonds laat
afwezig bent, zet dan een tijdschakelaar op een lamp. Vergeet ook de
buitenlamp niet.
Goed afsluiten? Sleutel omdraaien!
Trek uw deur niet alleen dicht,
maar draai ook de sleutel om in het
slot. Laat uw sleutel niet aan de
binnenkant in het slot zitten. Denk
aan goed hang- en sluitwerk. In de
regio werken erkende Politiekeurmerk Veilig Wonen (PKVW)-bedrijven. Een erkend PKVW-bedrijf
vindt u op www.politiekeurmerk.nl
Waardevolle spullen
Plaats uw waardevolle spullen en

sleutels uit het zicht.
Oogje in het zeil houden
Maak afspraken met de buren om
op elkaars huis te letten bij afwezigheid.
Digitale buurtpreventie
Start een WhatsApp-groep in de
buurt en spreek met elkaar gedragsregels af waar gebruikers en
beheerders zich aan dienen te houden.

WOZ-waarde 2018:
gemeente start met proef
Deze week start de gemeente
met de proef ‘voormeldingen in
de WOZ’. Wij willen onderzoeken of het vooraf inzien en laten
controleren van de WOZ-waarde van woningen door huiseigenaren een toegevoegde waarde
kan hebben.

Een voormelding biedt huiseigenaren de mogelijkheid om de voorlo-

pige waarde en relevante gegevens,
zoals afmetingen en de onderbouwende verkoopcijfers, te controleren. Bij het onderzoek worden ongeveer 4.000 woningen betrokken.
Daarna vindt een evaluatie plaats
waarbij wij de bevindingen van de
deelnemers meenemen. Hierna zal
gekeken worden of wij het traject
van voormelden in de volgende jaren voortzetten.

Wegwerkzaamheden
In opdracht van Rijkswaterstaat
worden in de nacht van woensdag
8 november op donderdag 9 november en in de nacht van donderdag 9 november op vrijdag 10
november langs de A9, ter hoogte van Beverwijk, werkzaamheden verricht. Dit houdt de volgende tijdelijk wegafzettingen/omleidingen in:

BeestenBende Velsen
moedigt Telstar aan
Ruim 40 kinderen van de BeestenBende Velsen moedigden zondag 29 oktober j.l. samen met hun vader, moeder, opa of oma de spelers van Telstar aan.
Als beloning voor het schoonhouden van hun eigen buurt, het hele jaar door,
kregen ze een toegangskaartje voor de wedstrijd Telstar – Almere City.(foto:
gemeente Velsen)

Woensdag 8 november 23.00 uur
tot donderdag 9 november 05.00
uur
- A9 afrit Beverwijk (8) afgesloten
voor verkeer komend vanuit Amsterdam/Haarlem. Verkeer wordt
omgeleid via de A9 aansluiting
Heemskerk (9).
- A9 oprit Beverwijk (8) afgesloten
voor verkeer richting Alkmaar. Verkeer wordt omgeleid via de Noorderweg, de Wijkermeerweg en oprit Beverwijk (2) naar de A22.
Donderdag 9 november 23.00 uur
tot vrijdag 10 november 05.00 uu
- A9 oprit Beverwijk (8) afgesloten
voor verkeer richting Amsterdam/

Haarlem. Verkeer wordt omgeleid
via de Noorderweg, de Wijkermeerweg en de oprit Beverwijk (2) naar
de A22.
Weggebruikers worden geïnformeerd door middel van een tekstwagen. Wanneer een omleiding één
of meerdere knooppunten kruist of
wanneer de omleiding over meerdere wegen van andere wegbeheerders
loopt, dan zullen er ook gele routeborden worden geplaatst. De extra reistijd bedraagt in alle gevallen
minder dan 10 minuten.
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Ideeën voor Gezond op weg

Wandel- en hardlooproute
Samen wandelen, koken, tuinieren of kaarten – elk ‘gezond’ idee
van en voor inwoners van Zee- en
Duinwijk is van harte welkom! Alles wat hen helpt om meer te bewegen, gezonder te eten en contact te leggen kunt u aanmelden
op gezondopweg@velsen.nl. De
gemeente neemt dan contact met
u op.

Mobiele SportContrainer
gekozen tot beste sportidee
De Mobiele Sportcontrainer is
volgens de inwoners van Velsen
het best gewaardeerde idee voor
sporten in de openbare ruimte.
Dit blijkt uit een flitspeiling via
Facebook. Ook per mail konden
de Velsenaren hun voorkeur kenbaar maken.

SportContrainer
De SportContrainer is een mobiel sporttoestel voor verenigingen,
(sport)scholen en inwoners die onder begeleiding of zelfstandig willen sporten of trainen. Dit kan op elke locatie in Velsen. Via social media
kun je kiezen uit diverse trainingsprogramma’s. Het project wordt nu
samen met de indiener van het plan,
Mark Altenburg, verder uitgewerkt.
Er is 50.000 euro beschikbaar.
Keuzes
Op 3 juli konden inwoners van Velsen hun ideeën presenteren over
hoe je ‘buiten sporten’ kunt stimuleren. Er werden negen projecten ingediend. Een jury koos voor vijf uitvoerbare projecten. Dit waren: een
Fitplein voor volwassenen, de aanleg van een Freerunpark Velsen, een

interactieve geluidsboog, sport en
moestuintjes en de mobiele sportcontrainer. Inwoners van Velsen
maakten een deﬁnitieve keuze voor
de Mobiele Sportcontrainer. Ook
werd aan hen gevraagd of ze van het
project gebruik zouden maken.

“Maak een wandel- en hardlooproute in Zee- en Duinwijk,” zegt Milanne Teunissen, buurtsportcoach in
IJmuiden. Gevraagd naar haar goede
idee wordt Milanne direct enthousiast: “Zet een route uit die je zowel
kan hardlopen als wandelen door de
wijk. Mooi als je die laat beginnen
waar mensen ook na aﬂoop een kop
koﬃe kunnen drinken zoals Sporthal Zeewijk.”
Het is haar werk, kinderen in de leeftijd van de basisschool enthousiast
maken om meer bewegen. Milan-

ne: ‘Ik werk nu vier jaar in Zee- en
Duinwijk en ik zie steeds vaker dat
de kleinste kinderen ook gaan sporten. Verenigingen bieden die mogelijkheid. Maar het kan nog beter natuurlijk. Kinderen en volwassenen
bewegen nog veel te weinig.’ Soms
ontbreekt het ouders aan ﬁnanciële middelen om hun kinderen te laten sporten. Milanne: ‘De gemeente
heeft daar subsidie voor. Wij kunnen
ouders helpen om dit aan te vragen.’
Meld uw idee aan
Heeft u, net als Milanne, een mooi
idee? De gemeente heeft geld om die
ideeën mogelijk te maken – als het
initiatief maar van de wijkbewoners
zelf komt. Meld uw idee aan via gezondopweg@velsen.nl. De gemeente neemt dan contact met u op. Kom
ook op 20 november naar de bijeenkomst ‘Gezond op weg in Zee- en
Duinwijk’. Meer informatie op de Facebookpagina van de gemeente Velsen. (foto: gemeente Velsen)

Uitkomsten
De uitkomsten van de ﬂitspeiling lagen dicht bij elkaar. De antwoorden
van de inwoners zijn vertaald naar
scores op schaal van 1 tot 5. De Mobiele SportContrainer krijgt uiteindelijk gemiddeld een 3.8, het Fitplein
een 3.7. De combinatie van sport en
moestuintjes een 3.5. Het Freerunpark een 3.3 en de Geluidsboog een
3.2.
Op de vraag of men ook van de projecten gebruik zou gaan maken zei
45% de Mobiele SportContrainer
ook echt te gaan gebruiken. Voor het
Fitplein was dit 41%, de Geluidsboog
23%. Sport en Moestuintjes 22% en
het Freerunpark 20%. Ook bleek uit
de ﬂitspeiling dat 36% van de inwoners meer mogelijkheden wil om
buiten te kunnen sporten. (publiciteitsfoto)

Opnames ‘Hou ’t Schoon’ zaterdag te zien op RTL 8
Komende zaterdag 4 november a.s.
is op RTL 8 bij RTL Telekids rond
16.30 uur het programma RTL Telekids ‘Hou ’t Schoon’ te zien. Dit programma is van de zomer opgenomen
op De Elta van sportclub Terrasvogels. Acht kinderen van verschillende basisscholen in Velsen streden in
twee teams tegen elkaar. Het is een
erg leuke aﬂevering geworden.
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Vergadering gemeenteraad begroting 2018
Tijd: raad donderdag 9 november 2017, aanvang 19.30 uur
Locatie: het gemeentehuis, ingang Plein 1945 te IJmuiden

U bent van harte welkom de raadsvergadering bij te wonen. U kunt hiervoor
plaatsnemen op de publieke tribune van de raadzaal. De raadsvergadering is
zowel live als achteraf te volgen via www.velsen.nl/gemeenteraad en is daarna op elk gewenst moment terug te zien of te beluisteren.
Toelating van een raadslid
Jeroen Bakker, eerder steunfractielid van de VVD wordt toegelaten als lid
van de gemeenteraad Velsen. Hij volgt daarbij Rob van den Brink op die onlangs is overleden.
Begroting 2018
In de Begroting 2018 staat wat de gemeente in 2018 wil bereiken en hoeveel
dat kost. Tijdens de sessie van 19 oktober stelden de gemeenteraadsleden
aan de wethouders diverse vragen over de Begroting 2018. Aan het eind van
de sessie waren de meeste fracties positief over de inhoud. Sommige fracties
gaven aan dat ze mogelijk met een wijziging of voorstel zullen komen.

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. Tijdens de raadsvergadering lichten de fracties hun
standpunten over de begroting toe. Daarna worden mogelijke wijzigingen of
voorstellen besproken. Het college van burgemeester en wethouders geven
hun reactie. Vervolgens discussiëren de raadsleden over de mogelijke wijzigingen en voorstellen en stellen de Begroting 2018 vast. Meer informatie
over de vergaderingen kunt u vinden in de raadskalender op www.velsen.nl/
gemeenteraad en op de website begroting.velsen.nl.
Belastingverordeningen 2018 gemeente Velsen
In de Begroting 2018 staan de belastingtarieven. Daarbij is aangegeven wat
de afwijkingen zijn ten opzichte van 2017. De gemeenteraad moet naast het
vaststellen van de Begroting 2018 de belastingverordeningen voor 2018 en
daarmee de tarieven apart vaststellen.

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.

Aanvragen
Burgemeester en wethouders van
de gemeente Velsen maken bekend dat zij in de periode van 21
oktober 2017 tot en met 27 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.

IJmuiden
Andromedastraat 4, wijzigen gevel
(27/10/2017) 28338-2017.
Santpoort-Noord
Curacaostraat 39, wijzigen van kantoor naar appartement (23/10/2017)

27881-2017
Burgemeester
Weertsplantsoen
8, wijzigen gevel (vervangen garagedeur door kozijn (25/10/2017)
28074-2017;
Duin- en Kruidbergerweg 60,realiseren
wellness
faciliteiten
(26/10/2017) 28205-2017;
Paramaribostraat 13, sportschool
verbouwen tot woning, gevel wijzigen, realiseren patio. 28334-2017;
Groenelaantje 6 0043, plaatsen tuinhuis en kas (25/10/2017) 281182017.
Driehuis
Driehuizerkerkweg 40, vergroten

woning (26/10/2017) 28224-2017
Velserbroek
Westlaan 41, afwijken bestemmingsplan voor incidentele, kortdurende, kleinschalige evenementen.
(27/10/2017)
Welstand
Voor zover de ingediende aanvragen
voor een omgevingsvergunning betrekking hebben op een bouwactiviteit kunnen deze worden voorgelegd
aan de commissie Stedelijk Schoon
Velsen. Voor meer informatie over
welstand: 140255

Verlenging beslistermijn
Burgemeester en wethouders van
Velsen hebben op grond van artikel
3.9 van de Wet algemene bepalingen
omgevingsrecht de termijn waarbinnen zij op de volgende aanvragen
dienen te beslissen, verlengd met zes
weken:
IJmuiden
Eridanusstraat 29, plaatsen dakkapel (23/10/2017) 23584-2017.
Velsen-Zuid
Oosterpad 2, plaatsen dakkapel
(23/10/2017) 23384-2017.
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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
Kalverstraat 28, plaatsen dakopbouw (23/10/2017) 23293-2017;
Verbrande Vlak 4, plaatsen erker
(26/10/2017) 23884-2017.
Velsen-Zuid
Rijksweg 134, kappen 10 bomen
(26/10/2017) 26795-2017 (Rijksmonument).
Santpoort-Noord
Biallosterskilaan 55, vergroten
woonhuis (23/10/2017) 24813-2017;
Duin- en Kruidbergerweg 60, kappen
twee bomen (26/10/2017) 257082017 (Rijksmonument);
Hoofdstraat t.o. 262, kappen 2 bomen (27/10/2017) 27038-2017.
Santpoort-Zuid
Brederoodseweg 59, verbouwen woning, kappen 8 bomen (23/10/2017)
21819-2017;
Willem de Zwijgerlaan 57 A, tijdelijk
plaatsen JOP (Jongeren Ontmoeting
Plaats) (26/10/2017) 25158-2017.

Driehuis
Wolﬀ en Dekenlaan 23, wijzigen gevel, plaatsen dakkapel (25/10/2017)
24421-2017.
Geweigerde omgevingsvergunningen
Santpoort-Zuid
Wüstelaan 63, plaatsen erfafscheiding (27/10/2017) 20034-2017
Verleende evenementenvergunningen APV artikel 2:17
Santpoort-Noord
Kerstmarkt, op 10 december 2017
van 12.00 tot 18.00 uur locatie Burgemeester Weertsplantsoen t/m
einde Hoofdstraat (24/10/2017)
23905-2017.
Verleende standplaatsvergunningen APV artikel 5:18
IJmuiden
Kennemerplein, verkoop kipproducten op vrijdag (24/10/2017)
23343-2017.

Velserbroek
Vestingplein ter hoogte van nummer 60, verkoop bloemen en planten op maandag, woensdag, donderdag, vrijdag, zaterdag, (2310/2017)
24964-2017.
Verleende
filmvergunningen
APV artikel 2:12
IJmuiden
Postcodeloterij commercial, op 8
november 2017 van 15.00 tot 9 november 3.00 uur, Locatie: Edisonstraat en Edisonplein (26/10/2017)
26843-2017.
Verleende vergunning voor
werkzaamheden buiten reguliere werktijden APV artikel 5:5
Driehuis
geluidshinder buiten reguliere
werktijden: werkzaamheden aan de
bouw van appartementen / woningen NieuwVelserduin (voorheen Nicolaas Beetslaan 4) in de periode van
21 november t/m 21 december 2017.
(31/10/2017)

Wet geluidhinder bestemmingsplan Motorhuislocatie
De directeur van Omgevingsdienst IJmond maakt, namens het
dagelijks bestuur van Omgevingsdienst IJmond, bekend dat in verband met de bestemmingsplan
Motorhuislocatie een besluit is
genomen voor het vaststellen van
een hogere waarde voor de geluidbelasting in het kader van de
Wet geluidhinder.

Tegen het ontwerpbesluit hogere
waarde Wet geluidhinder zijn geen
zienswijzen ingediend.
Burgemeester en Wethouders van

Velsen hebben ten behoeve van de
bestemmingsplan Motorhuislocatie Santpoort Noord een verzoek om
vaststelling van een hogere waarde
voor de geluidbelasting ingediend
bij Omgevingsdienst IJmond. De hogere waarde voor de geluidbelasting
heeft betrekking op wegverkeerslawaai.
De bevoegdheid van het college van
Velsen tot vaststelling van hogere
waarden voor de geluidbelasting in
het kader van de Wet geluidhinder
is gedelegeerd aan het algemeen bestuur van Omgevingsdienst IJmond.

De directeur van Omgevingsdienst
IJmond, gemandateerd bevoegd namens genoemd algemeen bestuur,
heeft de hogere waarden voor de geluidbelasting vastgesteld.
De beroepstermijn tegen het besluit
vangt aan met ingang van de dag
waarop beroep kan worden ingesteld
tegen de bestemmingsplan Motorhuislocatie. Het besluit, met de daarop betrekking hebbende stukken,
ligt met ingang van 3 november 2017
gedurende zes weken, samen met de
bestemmingsplan Motorhuislocatie, ter inzage bij de receptie van het

Kapmelding
Rooien bomen openbare ruimte (v.b.)

Straat
Naast Kieftendellaan 43

Plaats
Santpoort

Soort
Berk

Reden
Vitaliteit slecht.

stadhuis, Dudokplein 1 te IJmuiden,
op werkdagen van 9.00 uur tot 16.00
uur en op donderdagavond van 18.00
uur tot 20.00 uur. Tevens kunt u het
besluit inzien bij Omgevingsdienst
IJmond, Stationsplein 48b te Beverwijk, op werkdagen van 9.00 uur tot
17.00 uur.
Binnen de bovenstaande termijn
kunnen belanghebbenden beroep
indienen bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State,
Postbus 20019, 2500 EA, Den Haag,
onder vermelding van “Besluit hogere waarden Motorhuislocatie”.
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Gewijzigd vastgestelde bestemmingsplan Motorhuislocatie en Omgevingsvergunning Motorhuislocatie

Beroep
Voor de beroepsmogelijkheden tegen de besluiten tot vaststelling van
het bestemmingsplan en het besluit
tot verlening van de omgevingsvergunning geldt dat gedurende de beroepstermijn (tot en met donderdag 14 december 2017) de volgende personen en/of instanties beroep
kunnen instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van
State (ABRS), Postbus 20019, 2500
EA Den Haag:

Degene die beroep heeft ingesteld
kan tevens een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de
Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.
Zowel voor het indienen van beroep
als voor een verzoek om voorlopige
voorziening wordt griﬃerecht geheven.

Nieuwbouw Santpoort

Santpoort-Zuid – Het terrein van de familie Handgraaf
aan de Wüstelaan zal in de
nabije toekomst worden herontwikkeld tot woninglocatie. In 2004 had Pré Wonen
al plannen voor woningbouw.
Destijds wilden zij hier elf woningen bouwen. De corporatie gaat de grond nu verkopen maar heeft de gemeente verzocht om de randvoorwaarden te actualiseren en
flexibeler en globaler te maken zodat de gronden goed
kunnen worden verkocht. Het
zou nu gaan om maximaal 25
nieuwe woningen.
De locatie Handgraaf is als
bedrijfslocatie
gesaneerd.
De gemeente ziet dit als een
goede kans voor woningbouw om het woonkarakter
van Santpoort-Zuid te versterken. Het gebied zal zo
ook meer openbaar bereikbaar en zichtbaarder worden. Er wordt ingezet op variatie en kwaliteit. De woonlocatie wordt bereikbaar via
het Van den Berg van Eysin-

Santpoort-Noord - Bij kinderdagopvang Partou aan de
Frans Netscherlaan werd met de kleintjes het thema Reuzen
en Kabouters behandeld. Dit thema gaat over groot en klein
en ze zijn daar zo’n vier weken actief mee bezig geweest. Er
is voorgelezen uit het Kabouterboek en er werd een parcourtje gedaan van groot en klein en hoog en laag. En ze hebben
het kabouterbos aangevuld met, door de kinderen geverfde,
kabouters zodat het er weer wat voller en gezelliger uit ziet.
Ze hopen dat er weer vele kinderen komen kijken naar het
kabouterdorp.

neerde aanpak toe te passen (raadsbesluit 24 november 2016). Met het
coördinatiebesluit vindt bundeling

Reuzen en kabouters
bij kinderopvang Partou

gaplantsoen.
De gemeente begint nu met
een startdocument voor de
randvoorwaarden. Zij geven de nieuwe eigenaar een
ruimtelijk kader voor herontwikkeling op hoofdlijnen.
De gemeente Velsen is eigenaar van de openbare ruimte rondom het terrein van Pré
Wonen.
Tijdens en na de inspraakrondes zijn diverse zienswijzen ingediend. Omwonenden maken zich zorgen over
de toenemende verkeersdrukte, ook tijdens sportdagen. Bij Terrasvogels zijn te
weinig parkeerplekken. Ook
zijn er zorgen over de bereikbaarheid voor hulpdiensten,
met name voor het sport- en
tuincomlex. De verkeersdruk
op de Wüstelaan en Wijnoldy Daniëlslaan wordt als zeer
hoog ervaren, hoewel de gemeente de gemeten aantallen acceptabel vindt. En
men vindt het maximum aantal woningen voor de nieuwbouw te hoog.

Schriktraining
bij Hippisch
Centrum Velsen

aanvraag voor de bouw van 10 woningen, het realiseren van een tuinmuur, het veranderen van de weg en

gaplantsoen.
De gemeente begint nu met
een startdocument voor de
randvoorwaarden. Zij geven de nieuwe eigenaar een
ruimtelijk kader voor herontwikkeling op hoofdlijnen.
De gemeente Velsen is eigenaar van de openbare ruimte rondom het terrein van Pré
Wonen.
Tijdens en na de inspraakrondes zijn diverse zienswijzen ingediend. Omwonenden maken zich zorgen over
de toenemende verkeersdrukte, ook tijdens sportdagen. Bij Terrasvogels zijn te
weinig parkeerplekken. Ook
zijn er zorgen over de bereikbaarheid voor hulpdiensten,
met name voor het sport- en
tuincomlex. De verkeersdruk
op de Wüstelaan en Wijnoldy Daniëlslaan wordt als zeer
hoog ervaren, hoewel de gemeente de gemeten aantallen acceptabel vindt. En
men vindt het maximum aantal woningen voor de nieuwbouw te hoog.
Velsen-Zuid - Afgelopen
zondag vond de jaarlijkse Halloween schriktraining
plaats bij Hippisch Centrum
Velsen. Een groot aantal ruiters met hun pony en paard
reden op een leuke, speelse
manier een eng Halloween
parcours. Het systeem en
de logische opbouw van de
training zorgde ervoor dat de
klanten samen met hun pony of paard allerlei obstakels
overwinnen en er samen
langs, over- of doorheen rijden. Op deze manier bouw
je een band op met je paard.
Het gevoel van samen kunnen wij de wereld aan. Het
was een zeer geslaagde en
leerzame dag. Zondag 5 november zijn er weer kleuterlessen ponyrijden voor kinderen in de leeftijd vanaf 5
jaar tot 7 jaar. Meer weten of
deelnemen? Mail naar info@
hippischcentrumvelsen.nl of
bel 0255-534309.

Toelichting op de omgevingsvergunning
De omgevingsvergunning betreft de
aanvraag voor de bouw van 10 woningen, het realiseren van een tuinmuur, het veranderen van de weg en

Santpoort-Zuid – Het terrein van de familie Handgraaf
aan de Wüstelaan zal in de
nabije toekomst worden herontwikkeld tot woninglocatie. In 2004 had Pré Wonen
al plannen voor woningbouw.
Destijds wilden zij hier elf woningen bouwen. De corporatie gaat de grond nu verkopen maar heeft de gemeente verzocht om de randvoorwaarden te actualiseren en
flexibeler en globaler te maken zodat de gronden goed
kunnen worden verkocht. Het
zou nu gaan om maximaal 25
nieuwe woningen.
De locatie Handgraaf is als
bedrijfslocatie
gesaneerd.
De gemeente ziet dit als een
goede kans voor woningbouw om het woonkarakter
van Santpoort-Zuid te versterken. Het gebied zal zo
ook meer openbaar bereikbaar en zichtbaarder worden. Er wordt ingezet op variatie en kwaliteit. De woonlocatie wordt bereikbaar via
het Van den Berg van Eysin-

Schriktraining
bij Hippisch
Centrum Velsen

•Het op de verbeelding opnemen van
de bouwaanduiding “twee-ondereen-kap” ten einde samenvoeging of
splitsing van de te realiseren woningen te voorkomen.

Raadplegen stukken
De stukken van het bestemmingsplan en de omgevingsvergunning
kunnen tijdens openingsuren worden ingezien op het gemeentehuis
aan het Dudokplein 1 te IJmuiden
én in de centrale bibliotheek aan het
Dudokplein 16 te IJmuiden. De planstukken van de vastgestelde bestemmingsplan zijn tevens te raadplegen
op www.ruimtelijkeplannen.nl. Het
bestemmingsplan “Motorhuislocatie” heeft het planidentiﬁcatienummer: NL.IMRO.0453.BP1503MOTORHUISl-R001

• belanghebbenden die tijdig een
zienswijze hebben ingediend tegen het ontwerpbestemmingsplan
en het ontwerp van de omgevingsvergunning;
• iedere belanghebbende die bezwaar heeft tegen de door de gemeenteraad bij de vaststelling
aangebrachte wijzigingen in vergelijking met het ontwerpbestemmingsplan en de aan de omgevingsvergunning aangebrachte
wijzigingen;
• iedere belanghebbende die weliswaar geen (ontvankelijke) zienswijze heeft ingediend, maar kan
aantonen dat hij of zij redelijkerwijs niet in staat was tijdig een
zienswijze in te dienen.

Reuzen en kabouters
bij kinderopvang Partou

Coördinatie
Artikel 3.30 lid 1 sub b van de Wet
ruimtelijke ordening (Wro) maakt
het mogelijk dat diverse procedures
gezamenlijk worden doorlopen. De
gemeenteraad heeft voor het project
“Motorhuislocatie” het college de
mogelijkheid gegeven deze gecoördineerde aanpak toe te passen (raadsbesluit 24 november 2016). Met het
coördinatiebesluit vindt bundeling

Toelichting op het bestemmingsplan
Het bestemmingsplan “Motorhuislocatie” maakt de bouw van tien
woningen mogelijk in de vorm van
twee-onder-een-kap op de locatie
Motorhuis, gelegen aan de Hoofdstraat 262. Bij de vaststelling van
het bestemmingsplan is door de gemeenteraad besloten een wijziging
aan te brengen ten opzichte van het
ontwerpplan. Deze wijziging omvat:

het kappen van 13 bomen.

Santpoort-Noord - Bij kinderdagopvang Partou aan de
Frans Netscherlaan werd met de kleintjes het thema Reuzen
en Kabouters behandeld. Dit thema gaat over groot en klein
en ze zijn daar zo’n vier weken actief mee bezig geweest. Er
is voorgelezen uit het Kabouterboek en er werd een parcourtje gedaan van groot en klein en hoog en laag. En ze hebben
het kabouterbos aangevuld met, door de kinderen geverfde,
kabouters zodat het er weer wat voller en gezelliger uit ziet.
Ze hopen dat er weer vele kinderen komen kijken naar het
kabouterdorp.

•
Het door de gemeenteraad
van Velsen op 5 oktober 2017 gewijzigd vastgestelde bestemmingsplan “Motorhuislocatie” met identiﬁcatienummer NL.IMRO.0453.BP1503MOTORHUIS1-R001;
•De door het college van burgemeester en wethouders van Velsen op 31
oktober 2017 verleende omgevingsvergunning “Motorhuislocatie” met
zaaknummer 25456-2016.

van rechtsbescherming plaats, zodat
een belanghebbende kan volstaan
met het indienen van één zienswijze/beroep tegen één of meer van de
gecoördineerde besluiten.

Velsen-Zuid - Afgelopen
zondag vond de jaarlijkse Halloween schriktraining
plaats bij Hippisch Centrum
Velsen. Een groot aantal ruiters met hun pony en paard
reden op een leuke, speelse
manier een eng Halloween
parcours. Het systeem en
de logische opbouw van de
training zorgde ervoor dat de
klanten samen met hun pony of paard allerlei obstakels
overwinnen en er samen
langs, over- of doorheen rijden. Op deze manier bouw
je een band op met je paard.
Het gevoel van samen kunnen wij de wereld aan. Het
was een zeer geslaagde en
leerzame dag. Zondag 5 november zijn er weer kleuterlessen ponyrijden voor kinderen in de leeftijd vanaf 5
jaar tot 7 jaar. Meer weten of
deelnemen? Mail naar info@
hippischcentrumvelsen.nl of
bel 0255-534309.

Burgemeester en wethouders
van Velsen maken bekend dat op
grond van het genomen coördinatiebesluit de volgende stukken
met ingang van vrijdag 3 november 2017 voor zes weken ter inzage worden gelegd:

Nieuwbouw Santpoort

stuursrechtspraak van de Raad van
State (ABRS), Postbus 20019, 2500
EA Den Haag:

ven.
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Evenementenkalender
10 november

Discozwemmen
www.zwembadvelsen.nl

12 november

Happy running strandloop
www.happyrunning.nl

20 november

Gezond op weg
www.sportloketvelsen.nl

22 november

Basketbaltoernooi v.o.
www.sportloketvelsen.nl

24 november

Discozwemmen
www.zwembadvelsen.nl

25 november

Schooldamtoernooi
www.sportloketvelsen.nl

SportMix 2017-2018
Iedere week worden er in verschillende dorpskernen
van de gemeente Velsen diverse sportactiviteiten
georganiseerd onder de naam SportMix. Deze activiteiten zijn voor kinderen van de groepen 1 t/m 8 van
de basisschool met als doel kennis te laten maken met
(nieuwe) sporten. Velsense sportverenigingen komen
naar de sportlocaties zodat er steeds een nieuwe sport
kan worden aangeboden. Meedoen aan de SportMix is
zonder enige verplichting. Kinderen kunnen tegen een
bijzonder laag tarief (variërend van € 1,- tot € 3,- per
keer) meedoen zonder dat ze lid hoeven te worden
van een vereniging of club.
De SportMix wordt georganiseerd door de buurtsportcoaches van de gemeente Velsen.
Kijk voor meer informatie op: www.velsenbeweegt.nl

• www.sportloketvelsen.nl • www.zwembadvelsen.nl
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Nieuwe medewerker
Sportstimulering
Ik ben Eric Smit, de nieuwe
medewerker sportstimulering bij
Sportloket Velsen. Het is mijn taak
om zoveel mogelijk jongeren in
beweging te krijgen en uitdagingen aan te gaan op het vlak van
gezondheid, bewegen en sport.
Dit doen we met sportstimuleringsprojecten op scholen, het
versterken van de verenigingen
en door in samenwerking met zorg- en welzijnsinstellingen en sportaanbieders een aangepast aanbod te
creëren voor kwetsbare groepen.
Mijn motto voor de komende periode: “Iedereen in
beweging!”

Winnaar bekend!
Reserveerde je in de maand oktober online via www.
sportloketvelsen.nl een sportaccommodatie dan maakte
je kans op 1 uur gratis sporten in één van de gemeentelijke sporthallen t.w.v. € 51,- Wij feliciteren LR/PC de
Hofgeestruiters met het winnen van deze actie.

Datum Sportgala bekend
Vrijdag 9 maart 2018 worden in het
prachtige Thalia Theater in IJmuiden
de sportkampioenen in het zonnetje
gezet bij het jaarlijkse Sportgala.
Meld kampioenen of een kampioensteam aan via www.sportgalavelsen.nl

Baby- peuterzwemmen in
zwembad De Heerenduinen
Iedere donderdag of vrijdag kunnen (groot)ouders op
een leuke en ontspannen wijze samen met hun (klein)
kind zwemmen tijdens het baby- en peuterzwemmen.
Met het zingen van vrolijke liedjes leren de kleintjes zich
op hun gemak te voelen in het water. Op speelse wijze
leren kinderen de basistechniek van het zwemmen en
leert het zichzelf te redden in het water. Het baby- en
peuterzwemmen is voor kinderen vanaf 3 maanden.
De groepen zijn ingedeeld per geboortejaar. U mag
altijd een proefles mee komen doen.
Voor meer informatie: www.zwembadvelsen.nl

Old Stars bij Telstar
Vanwege het succes van Walking Football in het Telstarstadion, willen Telstar, CareworX en Nationaal Ouderenfonds in samenwerking met de gemeente Velsen het
OldStars Walking Football in de regio IJmond verder
uitbreiden. Dit biedt meer senioren de gelegenheid
om te werken aan hun vitaliteit en het versterken van
hun sociale netwerk. Senioren die door blessures of
andere beperkingen niet deelnemen aan sport, kunnen langzamerhand terechtkomen in een situatie met
weinig tot geen sociale contacten, een inactief leven en
verminderde gezondheid. Het concept van OldStars wil
dit voorkomen en levert deelnemende senioren meer
vitaliteit, zinvolle dagbesteding, een nieuw sociaal netwerk en de mogelijkheid om zelf actief te zijn als vrijwilliger. Kijk voor meer informatie op: www.oldstars.nl

Gezond op weg in Zee- en Duinwijk
Wij hebben uw hulp nodig! In Zee- en Duinwijk zijn veel mensen bezig met hun
gezondheid. U leeft vast al heel gezond, maar hoe zit het met de buren, de andere wijkbewoners? Heeft u een idee waarmee je bewoners in Zee- en Duinwijk in
beweging krijgt? Meld uw idee via www.gezondopweg@velsen.nl en wij nemen
contact met u op, want de gemeente helpt mee!
20 november kunt u in sporthal Zeewijk van 17.30 -21.00 uur uw idee vertellen en
laten zien aan de andere bewoners van Zee- en Duinwijk.

Toernooi organiseren? Huur eens een sporthal: 0255-567666

• sportzaken@velsen.nl

Wij zijn ook te volgen via:

