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Sinterklaas met lichtjes 
onthaald in IJmuiden

IJmuiden - Sinterklaas komt 
zaterdag 14 november laat 
in de middag aan in IJmui-
den, aan de loswal. Pakjes-
boot 12 heeft vorige week 
uren stil gelegen omdat men 
de weg kwijt was. Sint komt 
dus met enige vertraging aan 
in IJmuiden. Het voorpro-
gramma met muziek begint 
om 16.00 uur. Burgemeester 
Amy Koopmanschap en pre-
sentator Mark Moreels zullen 
Sinterklaas en zijn pieten of-
fi cieel verwelkomen.
Het wordt dus een later-
tje voor klein en groot, maar 
wel een heel bijzonder feest 
omdat er een lichtjespara-

de komt. Na de ontvangst 
op de loswal zal om onge-
veer vijf uur de parade naar 
het Kennemerplein gaan voor 
een stop van ongeveer een 
half uur. Om zes uur gaat het 
verder naar Plein 1945. Om 
kwart voor zeven is de Sin-
terklaasshow op het podium  
tot kwart voor acht.
Verkeer dient rekening te 
houden met verkeershinder 
gedurende de intocht. Ka-
naaldijk, Kennemerlaan en 
Lange Nieuwstraat zijn zo 
lang als nodig afgesloten.
Zie ook www.sintijmuiden.nl,  
Facebook.com/sintijmuiden 
en Twitter #Sintijmuiden.

Restauratie vijverkom 
Beeckestijn afgerond

Velsen-Zuid - Zondag 15 
november viert Natuur-
monumenten dat de vij-
verkom op Beeckestijn is 
hersteld. Iedereen is van 
harte uitgenodigd!

De historische vijverkom uit 
1719 heeft een complete me-
tamorfose ondergaan en ziet 
er weer uit zoals ie bijna 300 
jaar geleden is gebouwd. 
De opknapbeurt was nodig, 
zegt boswachter Mike van 
Leeuwen. ,,Het metselwerk 
was de afgelopen jaren ver-
zakt en gescheurd. Ook was 
de vijver aan het dichtgroei-
en en was de afwatering niet 
goed. Nu is dat weer hele-
maal in orde. Alle metsel-
werk is opnieuw gevoegd én 

er staan weer banken rond 
het water. Dat was een gro-
te wens van veel bezoekers 
en daar hebben we naar ge-
luisterd.’’
De restauratie is mede mo-
gelijk gemaakt door onder-
steuning van onder meer het 
Prins Bernhard Cultuurfonds, 
de Vrienden van Beeckes-
tijn, de gemeente Velsen en 
leden van Natuurmonumen-
ten. ,,We zijn enorm blij dat 
we dit al hebben weten te 
bereiken met elkaar en zijn 
dankbaar voor de ondersteu-
ning. Dat geeft vertrouwen 
voor de toekomst!”
De restauratie van de oude 
vijver, het hart van de bui-
tenplaats, is de aftrap van 
een herstelplan wat Natuur-

monumenten de aankomen-
de jaren gaat uitvoeren op 
Beeckestijn.
Iedereen is zondag om 14.00 
uur van harte welkom om de 
herstelde vijverkom te be-
wonderen en het feestje mee 
te vieren. Na de offi ciële ope-
ningshandeling door wet-
houder Te Beest is er voor 
iedereen warme chocolade-
melk.
Kinderen kunnen samen met 
de boswachters broodjes 
bakken boven de vuurkorf 
én pindaslingers maken voor 
vogels in de eigen tuin. Ook 
worden er korte rondleidin-
gen gegeven over het her-
stelplan. Het feest duurt tot 
16.00 uur. (foto: Natuurmo-
numenten)

Ivar vrijdag in The Battle
Velsen - Ivar Vermeulen, 
geboren in IJmuiden, is vrij-
dagavond te zien in de der-
de battle-afl evering van The 
Voice of Holland. Ivar zal dan 
strijden voor een plek in the 
knock-outs. Hij wordt bege-
leid door zijn coach Ali B.
Ivar woont momenteel in 
Amsterdam, maar groei-
de op in IJmuiden waar al 
jong heel graag op potten 
en pannen drumde. Hij tim-
mert al langere tijd als zan-
ger, muzikant en componist 
aan de weg. 
In 2001 bracht hij een ei-
gen album uit met de naam 

‘Ivar’. Verder maakt hij regel-
matig muziek voor reclame-
campagnes en ook treedt 
hij op met de band Kraak 
& Smaak. Tijdens zijn ‘blind 
audition’ bracht hij het num-
mer Wonderwall van Oasis 
en reageerden Marco Bor-
sato en Ali B. positief op zijn 
optreden. Op 5 oktober was 
hij te beluisteren in het ra-
dioprogramma van Edwin 
Evers voor Radio 538. Ivar 
Vermeulen wil met zijn op-
treden in The voice of Hol-
land een boost geven aan 
zijn muzikale carrière. (foto: 
RTL/The Voice of Holland)
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Verzamelstoornis
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www.albatrosbanden.nl
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Velsen - Hoe krijg je een 
zaal met 160 onderne-
mers stil? Door ze om de 
oren te  slaan met duize-
lingwekkende getallen en 
een verhaal te vertellen 
dat tot de laatste minuut 
interessant is. De omge-
vingsmanagers van Rijks-
waterstaat en OpenIJ, het 
consortium dat de nieu-
we zeesluis in IJmuiden 
gaat bouwen, gaven tij-
dens een drukbezochte 
lunchbijeenkomst van OV 
IJmond op boeiende wij-
ze uitleg over het mega-
project.

,,Wij bouwen aan een grote-
re voordeur van het Noord-
zeekanaalgebied”, aldus Jan 
Rienstra van Rijkswater-
staat. ,,Dat is nodig om on-
ze internationale concurren-
tiepositie vast te houden en 
te verbeteren.” Over een paar 
jaar ligt de grootste zeesluis 
ter wereld weer in IJmui-
den: 500 meter lang, 70 me-
ter breed en 18 meter diep. 
,,Dat is grofweg vijf voetbal-
velden lang, één voetbalveld 
breed en zo diep als een flat 
met acht verdiepingen.” In-
drukwekkend is ook de snel-
heid waarmee het waterpeil 
wordt genivelleerd: in 5 mi-
nuten. Bij de huidige noor-
dersluis duurt dit 10 tot 25 
minuten, afhankelijk van de 
waterstand.
De bouw gaat volgend jaar 
van start en duurt tot eind 
2019. De eerste werkzaam-
heden bestaan uit het ‘bom-
vrij’ maken van het mid-
densluiseiland en het ge-
bied waar de nieuwe zee-
sluis komt (tussen de mid-
densluis en de noordersluis). 
,,We gaan zorgvuldig detec-
teren om te voorkomen dat 
er per ongeluk iets wordt ge-
raakt”, aldus Rienstra, die be-
nadrukte dat het onschade-
lijk maken altijd door de Ex-

plosieven Opruimingsdienst 
Dienst zal gebeuren. Als de 
kust veilig is, dan wordt be-
gonnen met het afgraven 
van een deel van het zui-
dersluiseiland en het mid-
densluiseiland. Met de nieu-
we sluis meegerekend moet 
er tijdens de bouw 4,5 mil-
joen m3 grond worden afge-
voerd, een hoeveelheid die 
het voorstellingsvermogen te 
boven gaat.
OpenIJ heeft gekozen voor 
trillingsarm bouwen waar-
bij de muren worden inge-
graven. Nadat de betonnen 
vloer is gestort, wordt de 
hele bak op de juiste diep-
te gebracht door de grond 
eronder weg te zuigen. De 
290.000 m3 beton wordt ge-
produceerd door twee ei-
gen betoncentrales die tij-
delijk op het sluizencomplex 
worden gebouwd. Het mate-
riaal wordt over water aan-
gevoerd, zodat de overlast 
op de toegangswegen be-
perkt blijft. De weg over de 
sluizen blijft tijdens de bouw 
gewoon open voor verkeer, 
maar Rijkswaterstaat roept 
desondanks op om de rou-
te zo veel mogelijk te mijden.
,,Dit wordt de sluis van de 
eeuw, voor een eeuw”, zei 
Rob Gordijn van OpenIJ, 
doelend op de afmeting en 
verwachte levensduur van de 
nieuwe sluis. Het consortium 
wordt na de bouw geduren-
de 26 jaar verantwoordelijk 
voor het onderhoud. Open-
IJ bestaat uit VolkerWes-
sels-DIF en BAM-PGGM, 
met daaraan gekoppeld nog 
eens tien bedrijven. Rijks-
waterstaat is opdrachtge-
ver, maar werkt nauw samen 
met de provincie Noord-Hol-
land, gemeente Amsterdam, 
gemeente Velsen en het Ha-
venbedrijf Amsterdam. 
Met de bouw is circa 500 
miljoen euro gemoeid. (foto: 
Reinder Weidijk)

Presentatie ‘Sluis van 
de eeuw’ maakt indruk

Typisch IJmuidenTypisch IJmuidenTypisch IJmuidenTypisch IJmuidenTypisch IJmuidenTypisch IJmuidenTypisch IJmuidenTypisch IJmuidenTypisch IJmuiden
Door Erik Baalbergen

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.

Vorige week besteedden we in 
deze rubriek aandacht aan de 
mooie herfsttaferelen die je in 
IJmuiden kunt tegenkomen. 
Deze week nog zo’n plaatje, 
gewoon uit IJmuiden. De foto 
is vorige week op zondagmor-
gen, vlak na zonsopkomst ge-
maakt. De mist levert een haast 
mystiek beeld van de Kenne-
merlaan. 
Op de foto zien we het eerste 
en oudste stuk van de Kenne-
merlaan vanaf  pnabij de Julia-
naburg. In de verte lost de laan 
compleet op in de mist.
Dit eerste stuk van de Kenne-
merlaan is ruim honderd jaar 
geleden aangelegd. In het be-
gin van de twintigste eeuw was 
het IJmuiden van toen – het 
Oud-IJmuiden zoals we het nu 
kennen – bijna vol gebouwd. 
Maar de bevolking bleef ge-
stadig groeien. De gemeente 
Velsen kwam in 1908 met uit-
breidingsplannen voor ‘Nieuw 
IJmuiden’. Dit is het gebied 
tussen het toenmalige IJmui-
den, het latere Oud-IJmuiden, 
en Velseroord, het latere IJmui-
den-Oost.

In het stratenplan was een lan-
ge weg geprojecteerd van-
af de spoorwegovergang in de 
geul, waar later de Julianabrug 
is gebouwd, naar het zuidoos-
ten. De weg zou lopen tot aan 
de Zeeweg, nabij het huidige 
kruispunt Zeeweg en Heeren-
duinweg. Het tracé is vandaag 
de dag nog te herkennen op 
de plattegrond van IJmuiden 
als je de Kennemerlaan, Rem-
brandtlaan, Velserduinweg en 
Heerenduinweg volgt. In 1912 
werd de naam Kennemerlaan 
vastgesteld voor het eerste 
deel van deze weg in Nieuw 
IJmuiden, of ‘IJmuiden over 
brug’ zoals het nieuwe deel 
van IJmuiden in de volksmond 
werd genoemd. Vanaf 1913 
verrezen er huizen en winkel-
panden aan de Kennemerlaan. 
Rond 1919 werd in de Ken-
nemerlaan ter hoogte van de 
Houtmanstraat en Edisonstraat 
het Kennemerplein aangelegd, 
met een indrukwekkende wa-
terpartij in het midden.
In 1951, met de uitvoering van 
het wederopbouwplan, is dit 
prachtige Kennemerplein ver-
dwenen en is de laan daar aan 
weerszijden bebouwd met win-
kelpanden en horecagelegen-
heden. Bij de in 1989 voltooi-
de reconstructie van de Ken-
nemerlaan werd een blok wes-
telijker het nieuwe Kennemer-
plein aangelegd. De uitstraling 
van weleer is nooit meer terug-
gekomen.

Getuigen gezocht
Santpoort-Noord - Afgelopen 
zaterdagochtend is een man 
mishandeld aan de Velserhooft-
laan. De 30-jarige Amsterdam-
mer reed rond 4.00 uur in zijn 
auto over de Velserhooftlaan en 
stopte om even te plassen. Op 
dat moment werd hij neerge-
slagen door een onbekend per-
soon die er vervolgens vandoor 
ging in de auto van de man. Ook 
de telefoon van het slachtoffer is 
weggenomen. Vervolgens is het 
slachtoffer gaan lopen en kwam 
enige tijd later een vrouw tegen. 

Hij heeft haar telefoon geleend 
om de politie te bellen. Korte tijd 
later is de auto van de man te-
rug gevonden aan de Kruid-
bergweg. Ook de telefoon lag 
daar in de omgeving. De man is 
in het ziekenhuis behandeld aan 
een hersenschudding. De poli-
tie onderzoekt deze beroving en 
vraagt getuigen die verdachte 
personen of voertuigen hebben 
gezien in de vroege ochtend van 
31 oktober in de omgeving van 
de Velserhooftlaan en Kruidber-
gerweg.













 
 8   12 november 2015

Aantrekkelijke korting 
op schilderwerken

Heemskerk - De winter 
staat weer voor de deur en 
dus is het tijd om de binnen-
boel een frisse schildersbeurt 
te geven. Hans van den Berg 
Schilderwerken geeft op dit 
moment dertig euro per man 
per dag korting op schilder- 
of behangwerk bij een werk-
dag van minimaal 7,5 uur. 
Vraag voor 10 december een 
offerte aan en ontvang een 
1/5 staatslot cadeau. Wie de 
offerte accepteert en voor 20 
december ondertekend te-
rugstuurt, ontvangt een sla-
gerscadeaubon ter waarde 
van 25 euro. De bon is in te 
leveren bij kwaliteitsslagerij 
Laan aan het Europaplein 65 
in Heemskerk. 
Hans van den Berg is een 

gediplomeerd schildersbe-
drijf met inmiddels meer dan 
dertig jaar ervaring waar-
van zestien jaar als zelfstan-
dig ondernemer. Het bedrijf 
is gespecialiseerd in binnen- 
en buitenschilderwerk en al-
le soorten behangwerk. Men 
kan hier ook terecht voor het 
herstellen van water-, roet- 
of brandschade. Hans van 
den Berg werkt uitsluitend 
met professionele materia-
len en volgens de gelden-
de richtlijnen. Bel vrijblijvend 
voor een offerte naar 0251-
248030/06-22228516 of mail 
naar hvdbschilderwerken@
outlook.com. Het is natuurlijk 
ook mogelijk alvast een of-
ferte aanvragen voor het bui-
tenschilderwerk in 2016.

Velserbroek – Per 1 augus-
tus 2016 ontstaat een nieuwe 
school in Velserbroek: De Pi-
onier. Deze openbare basis-
school is een fusie van De 
Molenweid aan de Sluisweid 
en De Duinroos aan de Flo-
raronde. De Duinroos is ook 
al een fusieschool, enkele ja-
ren geleden werden openba-
re scholen Het Jonge Duin en 
De Windroos samengevoegd. 
In Velserbroek loopt het kin-
deraantal terug, waardoor de 
scholen zich op enigerlei wij-
ze moeten aanpassen.

Nieuwe 
basisschool 
De Pionier

Regio – Vanwege een wijzi-
ging in de Wet Educatie en 
Beroepsonderwijs is met in-
gang van 1 januari 2015 sa-
menwerking in de arbeids-
marktregio’s Zuid-Kenne-
merland en de IJmond ver-
eist. Mensen met een ach-
terstand in Nederlandse taal 
of rekenen kunnen meedoen 
aan trajecten zodat zij mak-
kelijker werk kunnen vin-
den. Hiervoor is een meerja-
renplan tot 2017 opgesteld, 
waarbij de gemeente Haar-
lem is aangewezen als con-
tactgemeente.

Educatie en 
Beroeps-
onderwijs

Velsen sluit 
Green Deal 
met MRA

Regio – Samen met de Me-
tropool Regio Amsterdam 
(MRA) heeft Velsen een 
Green Deal MRA Warm-
te Koude afgesloten. Bij 
het convenant zijn 22 part-
ners betrokken. Doel is om 
te komen tot een regio-
naal (rest)warmtenet waar-
op woningen, bedrijven en 
instellingen kunnen wor-
den aangesloten. Het con-
venant wordt ook gesloten 
met de minister van econo-
mische zaken. De komen-
de drie jaar zal worden ge-
werkt aan het plan om in 
2040 400.000 woningen aan 
te hebben gesloten op een 
dergelijk net. Deze samen-
werking wordt beloond met 
een bedrag van maximaal 
330.000 euro voor het be-
vorderen en innoveren van 
warmtenetten.  

Opvoeden 
zonder straf

Velsen - Iedere ouder wil zijn 
of haar kinderen fi jn zien op-
groeien, het liefst zonder te 
straffen. In de workshop Po-
sitief opvoeden zonder straf 
en stress bij Bibliotheek Vel-
sen vertelt Minka Jansen hoe 
je dat doet! Aan de hand van 
de methode ‘Ik ben niet op-
gevoed’ laat Minka zien hoe 
je positief kunt opvoeden. 
Haar methode is erop gericht 
dat je kinderen op respect-
volle wijze confronteert met 
de gevolgen van hun hande-
len. Zo leren zij goed naden-

ken over zichzelf en het nut 
van regels. Tegelijkertijd laat 
je zien dat je vertrouwen hebt 
in je kind, zijn ontwikkeling 
stimuleert en strijd vermijdt.
Na de workshop weet je 
(nog) beter hoe je je kinderen 
in een liefdevolle, begripvol-
le en stabiele omgeving kunt 
laten opgroeien.
De workshop vindt op woens-
dag 25 november van 19.30 
tot 21.30 uur plaats in de 
Centrale Bibliotheek IJmui-
den. Leden betalen 12,50 eu-
ro, niet-leden 15 euro.

Bodemonderzoek 
Van den Vondellaan
Driehuis – Op het terrein 
Van den Vondellaan 1 wil 
men ruimte maken voor de 
bouw van maximaal drie wo-
ningen in eigen beheer. Voor 
het zover is heeft men eerst 
bodemonderzoek gedaan. 
Daarbij is lichte bodemver-
vuiling in de bovenste grond-
laag door PAK geconstateerd. 
Dit geeft echter geen aanlei-
ding voor grondsanering. Het 
gaat om diverse teerachti-
ge stoffen die overblijven na 
slechte verbranding, bijvoor-
beeld hout, fossiele grond-

stoffen en levensmiddelen. 
De grond wordt nog nader 
onderzocht, waarbij zal wor-
den bepaald of deze moet 
worden afgegraven. Ook uit 
het natuuronderzoek en het 
veldonderzoek naar arche-
ologische waarden kwamen 
geen belemmeringen. Op de-
ze locatie staat het   pand van 
Socius maatschappelijk werk 
met parkeerplaats. De be-
stemming moet worden ge-
wijzigd in ‘wonen met tuin’. 
Het pand van Socius wordt 
dan gesloopt.

Zeewijck bij Holiday Inn
Tiende Wijn & Sfeer 

culinaire wijnproeverij
IJmuiden - Zondag 22 no-
vember van 13.00 tot 17.00 
uur vindt de traditionele na-
jaarswijnproeverij van Slijte-
rij & Wijnhuis Zeewijck plaats 
in het Holiday Inn IJmuiden. 
Deze grote jubileumwijn-
proeverij staat dit jaar weer 
in het teken van genieten in 
kerstsferen in samenwerking 
met een groot aantal wijnim-
porteurs en lokale delicates-
senleveranciers.
Bij binnenkomst presente-
ren zij u een fraaie selectie 
van meer dan 150 gastrono-
mische en karaktervolle wij-
nen, afgestemd op het win-
terse culinaire seizoen. Diver-
se wijnimporteurs geven per-
soonlijk tekst en uitleg over 
de wijnen die op de proefta-
fel staan. 
In alle prijsklassen zult u on-
getwijfeld  uw favoriete wijn 
kunnen vinden. Wijnklassie-
kers alsmede nieuwe vonds-
ten uit Frankrijk, Italië, Span-
je en zondoorstoofde wij-
nen uit onder andere Argen-
tinië, Chili en Australië zul-
len u weer op nieuwe idee-
en brengen voor de komen-
de feestdagen. Tevens is de-

ze wijnproeverij een uitgele-
zen moment om wijn te proe-
ven voor uw relatiegeschen-
ken of kerstpakketten.  
De te proeven wijnen worden 
begeleid door delicatessen 
van lokale culinaire food spe-
cialisten. ‘Simons Kaas & No-
ten’ neemt de verleidelijkste 
binnen- en buitenlandse ka-
zen mee. ‘Boulangerie Oscar’ 
presenteert zijn Franse de-
sembroden. Smokey Village 
American BBQ laat u proe-
ven van zijn ‘kerstkalkoenen’ 
en de chefkok van het Holi-
day Inn gaat ‘live’ voor u di-
verse gerechtjes koken. 
Als primeur presenteren 
wijnhuis ‘Zeewijck’ en ‘Os-
car’ het ‘Breesaap Bier Bor-
rel Brood’, gemaakt met on-
der andere het Breesaap Tri-
pel speciaal bier. Kortom, ge-
noeg te genieten en te in-
spireren voor de feestmaand 
december.
Toegangskaarten à 12,50 eu-
ro zijn verkrijgbaar via de 
webshop www.zeewijck.nl of 
ga gezellig langs in de winkel 
van Slijterij & Wijnhuis Zee-
wijck aan Zeewijkplein 25,    
IJmuiden, 0255-540331.
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IJmuiden - Maandag 16 no-
vember organiseert de Post-
zegel Vereniging IJmuiden 
een veiling met gevarieerde 
kavels. Vanaf 19.00 uur zijn 
de circa 80 kavels te bekijken 
in De Bolder. De veiling be-
gint om 20.00 uur. Wilt u een 
veilinglijst ontvangen, stuur 
dan een mail naar hein60@
hotmail.nl. Meer weten? Bel 
06-41804330 (na 18.00 uur).

Postzegelavond 
in De Bolder

IJmuiden - De Nederlandse 
Vuurtoren Vereniging organi-
seert op zaterdag 14 novem-
ber van 10.30 tot 13.30 uur 
een regionale bijeenkomst 
in het Zee- en Havenmuse-
um. De toegang is gratis voor 
iedereen die interesse heeft 
in vuurtorens. Er zijn onder 
meer postzegels, ansicht-
kaarten en foto’s, boeken te 
zien. Meer weten? Bel 0251-
232054 of mail naar jaapter-
mes@kpnplanet.nl.

Vuurtoren 
Vereniging

Velserbroek - De 10-jari-
ge Marly Zwart is voor haar 
spreekbeurt op zoek naar fo-
to’s van basisschool De Hoek-
steen van 1986. Toen stond 
de school nog aan de Hof-
geesterweg in Velserbroek 
in noodgebouwen. Marly is 
bezig met een spreekbeurt 
over haar school. Wie heeft 
er foto’s. Contact via ndberg-
mans@hotmail.com.

Foto’s 
Hoeksteen

Velserbroek - Vrijdag-
avond 20 november organi-
seert De Pionier locatie de 
Duinroos, Floraronde 293, 
weer een winterkleding- 
en speelgoedbeurs. De-
ze beurs is open van 19.00 
tot 20.30 uur. 70 Procent 
van de opbrengst is voor 
de verkoper en 30 procent 
komt ten goede aan de 
school. De opbrengst voor 
school wordt gebruikt voor 
een nieuw speeltoestel op 
het schoolplein Meer in-
formatie of spullen inbren-
gen? Stuur een mail naar 
kledingbeursdepionier@
gmail.com.

Winterkleding- 
speelgoedbeurs

WiFi in Telstar Stadion

Velsen-Zuid - Een prachtige 
samenwerking tussen Telstar 
en Bluetrace ligt aan de ba-
sis van een professioneel Wifi -
netwerk dat inmiddels actief is 
in het stadion van de Velsen-
se club. 
Vorige week was het een ko-
men en gaan van medewer-
kers van Bluetrace die het sta-
dion ‘connected’ hebben ge-
maakt. Elke bezoeker is daar-
mee verzekerd van een inter-
netverbinding om ook tijdens 
de wedstrijd te kunnen genie-
ten van onder andere het on-
line programmaboekje en de 
nieuwe website van de Witte 
Leeuwen.
,,Het is al een tijd een gro-

te wens van de club om on-
ze gasten optimaal internet te 
kunnen bieden op de tribu-
nes in het stadion’’, zegt Steef 
Hammerstein, commercieel 
directeur Telstar. ,,Toen wij in 
gesprek zijn geraakt met Han 
Brussel werden wij enorm en-
thousiast van de mogelijkhe-
den die er voor Telstar liggen. 
Het is ongeloofl ijk wat een 
mooi systeem er in zo’n kor-
te tijd gecreëerd is. Ik ben dan 
ook enorm trots op de samen-
werking met Bluetrace. Con-
sumenten verwachten immers 
steeds meer dat er overal free 
WiFi aangeboden wordt, Tel-
star is vooruitstrevend in haar 
doel om het stadion connec-
ted te maken en daarmee haar 
bezoekers te voorzien van free 
WiFi.”
Ook Han Brussel, eigenaar 
van Bluetrace, is uiterma-
te content met de samenwer-
king tussen de Witte Leeuwen 
en Bluetrace.  ,,Als internatio-
naal actief bedrijf is het goed 
om in de plaats waar je ge-
huisvest bent een representa-
tief en aansprekende klant te 
hebben. Naast alle mogelijk-
heden van aanbieden van free 
WiFi en WiFi-marketing in het 
Telstar Stadion kunnen wij nu 
ook met trots onze oplossing 
in de praktijk laten zien en er-
varen.’’ Tijdens de wedstrijd 
Telstar-FC Volendam konden 
bezoekers voor het eerst ge-
bruik maken van de nieuwe 
WiFi-verbinding.

Driehuis – Vrijdagavond 
werd in het Kraaktheater in 
het voormalige verpleeghuis 
Velserduin de voorstelling 
Ypsilanti van het Brabantse 
trio Driemaalplankenkoorts 
gegeven. Het was een voor-
stelling die de hersens liet 
kraken.
Driemaalplankenkoorts be-
staat uit Bas Ambachtsheer, 
Ad Paantjens en Dragan Zuij-
kerbuijk. Het stuk werd ge-
schreven door Peter de Graef 
en geregisseerd door Corné 
van Sprundel. Het decor, met 
duizenden plastic bekertjes, 
was van Remco van Hassel.
Ypsilanti is een breinkraker 
van jewelste die draait om 
drie mannen, elk met hun ei-
gen problemen. Filosoof Felix 

nodigt twee mannen uit om 
ze te onderwerpen aan een 
experiment, een tandarts en 
een zwerver. Ze blijken een 
gedeeld verleden te hebben 
en wat ze ook delen zijn hun 
complexen. Ypsilanti springt 
van heden naar verleden, 
maar ook van toneelstuk naar 
werkelijkheid. Niets mense-
lijks is het drietal vreemd. Als 
toeschouwer word je op het 
verkeerde been gezet en val 
je van de ene verbazing in de 
andere. En wat je nu eigen-
lijk hebt meegemaakt na een 
avondje toneel? Ach, het is 
zoals de mannen aan het ein-
de zelf zeggen: het was maar 
een voorstelling! Al blijft die 
ook na afl oop nog even door-
krabbelen in je hoofd.

Hardlopen voor 
een leuker schoolplein

IJmuiden - Woensdag 28 
oktober werd er een spon-
sorloop gehouden op SBO 
De Boekanier in IJmuiden. 
Deze keer stond ‘School-
plein14’ van de Johan Cruyff 
Foundation als sponsordoel 
centraal. 
Het gesponsorde geld wordt 
gebruikt om het school-
plein leuker en uitdagender 
te maken. Er zullen lijnen en 
3 kleurvakken aangebracht 
worden, zoals een goal op de 
muur of een speelcirkel. De-
ze coatings kosten veel geld 
en de Johan Cruijff Fondation 
brengt het grootste bedrag 
binnen door middel van do-
naties van bedrijven. Het res-
tantbedrag moet de school 
zelf bekostigen en daar zijn 
ze met deze sponsorloop 
goed in geslaagd!
In de weken voorafgaand aan 
de sponsorloop hebben de 
leerlingen van De Boekanier 

zich ingezet om zoveel moge-
lijk sponsoren te vinden. Op 
woensdag 28 oktober moest 
elke leerling een hardloop-
parcours afl eggen. Dit par-
cours was hiervoor speciaal 
voor dit evenement uitgezet 
bij het gebouw aan de Wil-
lemsbeekweg. Iedere ronde 
die gelopen werd telde mee 
voor 20 cent. Bij de leerkracht 
konden de leerlingen dat op 
hun stempelkaart laten zet-
ten.
Uiteraard liepen de kinderen 
uit groep 3 en 4 een kleinere 
afstand dan de kinderen uit 
de bovenbouw. Wel hadden 
zij allemaal 25 minuten de tijd 
om hun 15 rondjes te halen, 
een behoorlijke opgave.
Na afl oop bleek dat bijna ie-
dereen er in geslaagd was 
om het maximale aantal van 
15 rondes te halen! De uit-
eindelijke opbrengst die de 
leerlingen bij elkaar gelopen 

hebben bedroeg maar liefst 
1377,90 euro. 
De coatings zullen waar-

schijnlijk pas in het voorjaar 
aangebracht kunnen worden. 
Dit is weersafhankelijk.









 
16  12 november 2015

Regio - Duo De Wico’s be-
staat vijftig jaar! Vanaf de 
start in 1965 geniet het 
IJmondse duo een grote regi-
onale bekendheid en stroomt 
de agenda jaarlijks vol met 
optredens in cafés en feest-
zalen. Op 22 november is er 
een groot jubileumfeest.
Wiebe Dijkstra gaf in 1965 
de aanzet tot de vorming van 
het duo. Hij speelde achter-
eenvolgens met drummers 
Nico Modder en Jan Oor, 
tot in 1976 de toen 21-jari-
ge Jan Laan in beeld kwam. 
Laan speelt nog steeds, maar 
Dijkstra hield het zelf in 1993, 
na bijna dertig jaar, voor ge-
zien. Udo Jansen nam zijn 
plaats in, hij stapte over van 
het Hamilton Kwartet naar De 
Wico’s. In 2009 werd duidelijk 
dat Jansen wegens omstan-
digheden niet meer mocht 
optreden, tegenwoordig vor-
men Jan Laan en Kees de 
Ruijte het duo. 
Op 22 november om 16.00 

uur (zaal open 15.30 uur) 
start een groot jubileumfeest, 
waarbij ook gastmuzikan-
ten als gitarist Robin de Rui-
ter (ex Shoreline) en saxo-
fonist Dirk Remmelink (ex 
Exeption) zullen optreden. 
Ook zangers Barry Heime-
ring en Bernard Karsten zul-
len het podium beklimmen. 
Henny Huisman presenteert 
het feest, de toegang is gra-
tis. Het moet een knallend 
feest worden in De Janshee-
ren in Heemskerk als cadeau 
aan alle fans. Zelf willen de 
heren geen cadeaus, maar in 
plaats daarvan een gift voor 
stichting Make a Wish. De-
ze stichting vervult wensen 
voor zieke kinderen. Het doel 
is om een kind uit de IJmond 
daarmee een onvergetelijke 
dag te bezorgen. 
Hoe lang het jubileumfeest 
duurt? ,,Zoals altijd bij ons, 
we spelen zolang het gezel-
lig is’’, aldus De Wico’s. (Bos 
Media Services)

Groot jubileumfeest 22 november

Duo De Wico’s 
bestaat vijftig jaar

Van links naar rechts: Kees de Ruijte, Jan Laan, Udo Jansen en 
Wiebe Dijkstra

Velserbroek - Elke week op 
de maandag en woensdag 
vanaf 11.30 uur kan men in 
het restaurant in De Hofste-
de terecht. Men kan kiezen 
uit diverse hoofdgerechten. 
Een driegangen maaltijd is 
verkrijgbaar vanaf 7 euro. De 
maaltijdkeuze kan men tot cir-
ca 12.45 uur doorgeven. Voor-
af reserveren is niet nodig.

Restaurant 

Velserbroek - Eerstvolgen-
de open tafel in De Hofstede, 
Aletta Jacobsstraat wordt ge-
houden op vrijdag 20 novem-
ber. Op het menu staan dan 
een uiensoep, varkenshaasje, 
gekookte aardappelen, groen-
te van de dag en ijs met slag-
room. Kosten 6,50 euro. De 
open tafel begint om 12.30 uur. 
Men kan voor deze maaltijd 
reserveren op maandag 9 no-
vember tussen 11.00 12.00 uur.

Open tafel

Velserbroek - De kaartver-
koop voor de ZoMiPo voor-
stelling La Donna Mobile is 
van start gegaan. De voor-
stelling wordt gehouden op 
zondagmiddag 29 november 
in wijkcentrum De Hofstede, 
Aletta Jacobsstraat. Aanvang 
14.00 uur. Kaarten kosten 4 
euro, dit is inclusief een con-
sumptie naar keuze.

ZoMiPo

Velserbroek - De schilder-
club van de Hofstede, de 
Hofschilders, exposeren hun 
werk in wijkcentrum De Hof-
stede. Een diversiteit aan on-
derwerpen in verschillende 
uitvoeringen en technieken 
hangen voor u klaar. De ex-
positie is te bezichtigen ge-
durende de openingstijden 
van het wijkcentrum. Toe-
gang gratis.

Expositie 
HofSchilders

Velserbroek - Op donderdag 
3 december wordt weer een 
gezellige Sint Nicolaas kien-
middag georganiseerd in wijk-
centrum De Hofstede, Alet-
ta Jacobsstraat. Kaartjes hier-
voor zijn verkrijgbaar aan het 
buffet en kosten 3,50 euro. Dit 
is inclusief twee kien ronden, 
een kopje thee of koffie en een 
hapje. Aanvang 13.30 uur.

Sint Nicolaas 
kienmiddag

‘Of de Gladiolen’ nog één 
keer in Stadsschouwburg
Velsen - Het is toch wat, die 
midlife crisis. Bij mannen lijkt 
deze met 43 jaar het ergste te 
zijn, als we Veldhuis & Kem-
per op zaterdag 28 novem-
ber (20.15 uur) in de Stads-
schouwburg Velsen mogen 
geloven. 
Boven die leeftijd liggen 
scheidingen op loer, daar-
onder schijn je trauma’s op 
te lopen door met je kinde-
ren Disneyland te bezoeken. 
In de extra voorstelling van 
‘Of de Gladiolen’ die de suc-
cesvolle cabaretiers in IJmui-
den spelen passeert  alles de 
revue, van hun avonturen op 
secondlove.nl tot de appel-
stroopvrije zone in hun huis-

kamer. Er zijn van die momen-
ten in je leven dat het er even 
op aankomt. Dat het alles of 
niets is, nu of nooit, de dood... 
of de gladiolen. Sterker nog, 
volgens Veldhuis & Kemper is 
elke dag zo’n moment. Want 
of het nu in je werk is, je re-
latie, de opvoeding, je seksle-
ven of je vriendschappen; er 
is altijd een keuze. Ga je door 
op de weg die je loopt of is 
het tijd om de boel eens flink 
door elkaar te schudden?

Prijs: 26 euro inclusief drank-
je en garderobe. Reserve-
ren: www.stadsschouwburg 
velsen.nl of telefoon 0255-
515789. (foto: Leo Veger)

Informatieavond 
‘Ongezond snurken’ 

Beverwijk - Op woensdag 
18 november organiseert het 
Rode Kruis Ziekenhuis (RKZ) 
een informatieavond over 
snurken en apneu. Wat is het, 
hoe herken je het en wat kan 
de gespecialiseerde slaappo-
likliniek van het RKZ beteke-
nen? De nieuwe benadering 
met begeleiding in de levens-
stijl komt ook aan bod.
Kenmerken van het Obstruc-
tief Slaap Apneu Syndroom 
(OSAS) zijn snurken, stop-
pen van de ademhaling tij-
dens de slaap, moe zijn over-
dag en concentratiestoornis-
sen. Mensen met slaapapneu 

hebben onder meer een ver-
hoogde kans op hart- en 
vaatziekten. Als gevolg van 
OSAS kun je last krijgen van 
stemmingswisselingen, con-
centratieproblemen of prik-
kelbaarheid.
De informatieavond wordt 
gehouden in het restaurant 
van het RKZ op de twee-
de etage van 19.15 tot 21.30 
uur en bedoeld voor iedereen 
die deze aandoening heeft of 
denkt te hebben en alle an-
dere belangstellenden. De 
toegang is gratis, aanmelden 
is verplicht. Dit kan via www.
rkz.nl of bel 0251-265111. 

Voorstelling ‘De terugkeer 
van de kanaalgraver’

Beverwijk - Zondag 15 no-
vember om 16.00 uur is in de 
Beverwijkse Grote Kerk de 
theatervoorstelling ‘De te-
rugkeer van de kanaalgra-
ver’. Deze voorstelling met 
muziek, spel en beeld maakt 
deel uit van het project Gra-
ven naar het verleden van het 
Noordzeekanaal, van Pauline 
van Vliet en de Stichting KIST. 
Pauline van Vliet is een Cas-
tricumse filmmaakster die in 
2013 met haar film ‘Soldaat 
onder het zand’ het verhaal 
vertelde van de Slag bij Cas-
tricum, nu ruim 200 jaar ge-
leden. 
Op dit moment houdt Pauli-
ne zich vooral bezig met de 
geschiedenis van het Noord-
zeekanaal. Via educatieve 
projecten en vertelbijeen-
komsten aan beide kanten 
van het kanaal verzamelt ze 
informatie en verhalen. Ver-
halen over het graven van 
het Noordzeekanaal, het ont-
staan van de vissershaven, 

de komst van industrie en de 
verbreding van het kanaal in 
de jaren zestig van de vorige 
eeuw, waarvoor een deel van 
het oude Velsen moest wij-
ken. De opgetekende verha-
len zal zij verwerken in haar 
filmdocumentaire over het 
kanaal. Ook de toekomst en 
de aanleg van het nieuwe, 
grotere sluizencomplex ko-
men dan aan de orde.

De theatervoorstelling ‘De te-
rugkeer van de kanaalgraver’ 
vormt de opmaat voor de uit-
eindelijke filmdocumentai-
re, die naar alle waarschijn-
lijkheid in 2016 uit zal komen.
Naast het verhaal over de ka-
naalgravers zal er in het ka-
der van het ‘Open Podium’ 
deze middag ook een muzi-
kaal optreden zijn van Serge 
Héman (gitaar), Olga Veira 
(vibrafoon) en Paul Jurriens 
(dwarsfluit). Dit gelegen-
heidstrio zal muziek spelen 
van Bach en Satie.
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Boerderij Sinneveld
in lastig parket

Santpoort-Zuid – De ei-
genaren van boerderij Sin-
neveld aan Bloemendaalse-
straatweg 4 in Santpoort-
Zuid zitten in een lastig par-
ket. Vanwege de geldende 
milieu-eisen en de nabij ge-
legen bebouwing is het niet 
meer mogelijk het boerenbe-
drijf uit te oefenen. Bewoners 
willen daarom graag verhui-
zen naar een andere loca-
tie, maar die ligt aan de oost-
zijde van het spoor in Sant-
poort-Zuid. Om de verplaat-
sing mogelijk te maken wil 
de eigenaar de grond van 
de boerderij als bouwlocatie 
verkopen. 
Problemen zijn er volop want 
voor de nieuwe locatie is een 
ontsluitingsweg over een on-
bewaakte spoorwegover-
gang nodig, waarop Prorail 
en betrokken grondeigena-

ren niet happig zijn. De ge-
meente Velsen onderzoekt 
nu verdere mogelijkheden en 
wil nieuw overleg met Pro-
rail en grondeigenaren. De 
bouwvergunning kan niet af-
gegeven worden als er geen 
toestemming voor de ontslui-
tingsweg komt. Wel wil de 
gemeente nog laten onder-
zoeken of het mogelijk is met 
een tijdelijke vergunning voor 
tien jaar alleen de agrarische 
opstallen naar de oostzij-
de van het spoor te verplaat-
sen.  Daar komt nog bij dat 
aan Bloemendaalsestraat-
weg 4 diverse opstallen zon-
der bouwvergunning zouden 
zijn geplaatst. De gemeente 
wil hierop gaan handhaven 
en eist verwijdering van de il-
legale bouwsels binnen zes 
maanden op straffe van een 
dwangsom.

Velsen stapt uit 
regeling NH Archief
Velsen – Het college van Vel-
sen wil per 1 januari stoppen 
met de gemeenschappelijke 
regeling Regionaal Historisch 
Centrum, voorheen Noord-
Hollands Archief. 
Hiervoor is gekozen omdat 
de gemeenteraden van de 
deelnemende gemeenten in 
de nieuwe regeling geen be-

voegdheden meer hebben. 
Maar ook de positie, de sa-
menstelling en de bevoegd-
heden van het algemeen en 
dagelijks bestuur baren het 
college van Velsen zorgen. 
De gemeenteraad van Velsen 
moet nog wel een akkoord 
laten horen voor dit college-
voorstel.

Zorgen over radicalisering 
islamitische jongeren

Velsen – Raadsleden Natha-
naël Korf van Velsen Lokaal 
en Beryl Dreijer van de gelijk-
namige fractie hebben vra-
gen gesteld over de houding 
van gemeente Velsen ten op-
zicht van de radicalisering 
van jihadisten. Dat gebeurde 
na een krantenbericht over 
het oppakken van een jiha-
dist aan de Bulgaars-Turkse 
grens, die oud-leerling is van 
een Velsens gymnasium. Ra-
dicalisering komt dus ook in 
Velsen voor en echt niet al-
leen bij kansarme jongeren. 
Burgemeester Amy Koop-
manschap heeft geantwoord 
dat behalve de genoemde 
persoon geen andere geval-
len van jihadstrijders uit Vel-
sen bekend zijn. Toch wordt 
de vinger aan de pols gehou-
den wat radicalisering betreft 
en is hierover nauwe samen-
werking met onder meer po-

litie, terrorismebestrijding en 
Den Haag. Een ambtelijke af-
vaardiging van de gemeente 
bezoekt het congres ‘radica-
lisering binnen gemeenten’ 
op 2 december. Velsen is niet 
alleen bezig met de aanpak 
van discriminatie maar ook 
met preventie, detectie en in-
terventie van (jihadistische) 
radicalisering. De aanpak 
van radicalisering is maat-
werk, per zaak wordt een 
apart plan van aanpak opge-
steld waarbij ook maatschap-
pelijke organisaties meehel-
pen. Zowel nationaal als in-
ternationaal zijn er op dit ge-
bied veel ontwikkelingen. 
Velsen gebruikt de ‘Handrei-
king aanpak van radicalise-
ring en terrorisme bestrijding 
op lokaal niveau’ die door het 
Ministerie van Veiligheid & 
Justitie is uitgebracht als ba-
sis van het beleid.

Sint-spinmarathon bij 
Donar Fitness & Welding
IJmuiden - Afgelopen zon-
dag heeft alweer de derde 
editie van de Sint-Spinma-
rathon plaatsgevonden. Net 
als voorgaande jaren was 
het weer een groot feest. De 
spinzaal van Donar Fitness & 
Welding was door de eigena-
ren Simone & Jeroen Prins-
se al in totale sint-sfeer ge-
bracht.
Onder de bezielende spinles-
sen van Bozidar, Simone en 
Pauline werden de deelne-
mers tot het uiterste gedre-
ven. Toen na drie uur de laat-
ste krachten verspeeld waren 
bracht de hoofdpiet hen een 
bliksembezoek en sprong 
hoogstpersoonlijk nog even 
op de spinfi ets om de laatste 
zweetdruppels uit de uitge-
putte spinners te krijgen.
Hier toonde hij ook alvast zijn 
verlichte pak voor de licht-
jesparade en leek deze ma-
rathon een beetje kerstsfeer 

aan te nemen.
Dat de hoofdpiet dolblij 
naar de stoomboot terug-
ging is geen verrassing. Met 
de spinmarathon werd maar 
liefst 400 euro bij elkaar ge-
spind en, zo gaf hij aan, die 
zijn heel erg welkom.
Het Sint Nicolaas Comité 
IJmuiden bedankt de deel-
nemers voor hun geweldi-
ge prestatie en gezelligheid. 
Want ondanks de uitput-
tingsslag heerste er een fan-
tastische sfeer. Pauline en 
Bozidar werden ook enorm 
bedankt voor hun spinles. 
Net als Simone & Jeroen. 
De spinners kwam het aan 
niets te kort. Verse broodjes 
en schalen met het heerlijk-
ste fruit stonden in de kor-
te pauzes voor hen klaar. Zij 
zijn dan ook de grondleggers 
van dit succes. Op naar editie 
nummer 4. (Jos Dekker, Sint 
Nicolaas Comité IJmuiden)

Velsen Lokaal 
bezoekt wijken 

in Velsen
Velsen - Velsen Lokaal heeft 
het Meldpunt Zorg, Werk en In-
komen in het leven geroepen. 
Op alle manieren kunnen de in-
woners van Velsen melding ma-
ken van zaken waar zij zich zor-
gen om maken, maar Velsen 
Lokaal vindt het heel belangrijk 
om ook direct met de mensen 
in contact te komen. Daarom 
gaan de fractieleden in de ko-
mende weken op bezoek in alle 
wijken van de gemeente Velsen. 
Tijdens deze bezoeken hopen 
zij op straat mensen te ontmoe-
ten om van gedachten te wisse-
len over wat er zoal leeft. Het is 
bekend dat er heel veel kennis 
en informatie bij bewoners be-
schikbaar is en de raadsleden 
van Velsen Lokaal roept u al-
len daarom ook op om het ge-
sprek aan te gaan. Afgelopen 
zaterdag zijn er zeer zinvolle ge-
sprekken geweest in IJmuiden, 
zaterdag 14 november wordt 
Winkelcentrum Velserbroek be-
zocht en op 28 november treft 
u Velsen Lokaal aan in Velsen-
Noord. Mocht u Velsen Lo-
kaal mislopen, het mailadres is 
meldpunt@velsenlokaal.nl.

Santpoort-Zuid - Vrijdag-
middag 20 november is het 
weer fi lmmiddag bij de Ver-
eniging Santpoorts Belang. 
Deze keer wordt de fi lm ‘De 
rouille et d’os’ vertoond. Als 
Ali (Matthias Schoenaerts) 
uit nood samen met zijn 
zoontje onderdak zoekt bij 
zijn zus in Zuid-Frankrijk ont-
moet hij in het nachtleven 
zijn tegenpool in de elegan-
te orka-dresseur Stéphanie 
(Marion Cotillard). Hun le-
vens hebben niets gemeen, 
tot het noodlot toeslaat en 
er een speciale relatie ont-
staat. Stéphanie verliest door 
een ongeluk op haar werk 
haar beide benen. Haar leven 
stort in, maar Ali staat haar 
bij. Voorzichtig bloeit ze weer 
op en wordt Ali’s manager, 
wanneer hij gaat deelnemen 
aan illegale straatgevechten. 
De fi lm start om 14.00 uur. 
De toegang is gratis. Zie ook 
www.santpoortsbelang.

Film in 
Santpoort-Zuid

IJmuiden - Het volleybal-
team de Minions van Sma-
shing Velsen is op zoek naar 
nieuwe teamgenootjes. Zij 
zijn allemaal 6 of 7 jaar en net 
begonnen met volleybal. 
Bij de kinderen tot en met 12 
jaar wordt het volleybal op-
gesplitst in verschillende ni-
veaus. Hiermee leren de kin-
deren stap voor stap volley-
ballen. Het begint met gooien 
en vangen en eindigt met echt 

volleybal. De Minions spe-
len niveau 2. Dit betekent dat 
ze serveren, vangen en gooi-
en. Naast volleybal is gezel-
ligheid en teamspirit heel erg 
belangrijk in dit team. De Mi-
nions trainen op woensdag-
middag om 16.00 in de Ken-
nemerzaal in IJmuiden. Ze 
spelen een keer in de maand 
op zaterdag een toernooi in 
de regio. Zie ook  www.sma-
shingvelsen.nl/jeugd. 



Donateurs in zonnetje
IJmuiden - November is tra-
ditiegetrouw de maand dat 
de Koninklijke Nederland-
se Redding Maatschap-
pij (KNRM) haar trouwe do-
nateurs in het zonnetje zet. 
Het gaat om mensen die de 
KNRM al 50 of 60 jaar steu-
nen met een vrijwillige bijdra-
ge. Zo ook bij Station IJmui-
den, waar zaterdag een twin-
tigtal donateurs met aanhang 
werden verwelkomd. Pe-
ter Taale van de lokale com-

missie reikte de jubilarissen 
een oorkonde en een speldje 
uit. Ook kreeg men een fraai 
boek met veel foto’s waarin 
wordt uitgelegd hoe de red-
dingsboten aan hun naam 
zijn gekomen. Hierna is in 
twee ploegen een klein rond-
je gevaren met de redding-
boot Koos van Messel, zodat 
de donateurs zelf konden er-
varen waar hun gulle giften 
voor gebruikt worden. (foto: 
Ko van Leeuwen)

Santpoort-Noord - Hij komt, 
hij komt: de Sinterklaas-
loop op zondag 22 novem-
ber. De Sinterklaasloop is 
een laagdrempelige, klein-
schalige hardloopwedstrijd, 
met een Zwarte Pieten war-
ming-up en een overheerlij-
ke verrassing na afloop. Na-
tuurlijk krijg je ook een start-
nummer met elektronische 
uitslag. Met dit startnummer 
kan je een prijs winnen bij 
de loterij. De Sinterklaasloop 
start vanaf atletiekbaan van 
AV Suomi aan de Hagelinger-
weg 319. De afstanden 5.2 en 
10 kilometer leiden langs de 
rand van de prachtige Kenne-
merduinen en start om 11.00 
uur. De 1 kilometer jeugdloop 
is op en rond de baan. Ook 
leuk om samen met je kind 
te hardlopen als warming-up, 
want deze start om 10.45 uur. 
Voorinschrijven is niet nodig. 
Inschrijven doe je ter plaatse 
tot maximaal 15 minuten van 
te voren. Inschrijfgeld is 2,50 
euro voor de 1 km jeugdloop 
en 7,50  euro voor de 5,2 en 10 
kilometer. Kom je met de auto 
dan is er voldoende parkeer-
gelegenheid. Kom je met de 
trein? Stap dan uit op station 
Driehuis en loop 200 meter 
naar de start! Voor de hardlo-
pers zijn er kleedkamers aan-
wezig. De douches hebben 
alleen koud water! 

Sinterklaasloop

Mijn klomp brak.....toen mijn 
dochter thuis kwam met een 
officiële waarschuwing van 
Handhaving gemeente Vel-
sen.
Met een aantal vrienden en 
vriendinnen was zij aan het 
voet- en basketballen op de 
voet- en basketbalvelden in 
het stadspark aan het Gijzen-
veltplantsoen.
Dat mag niet? Nee, als je ou-
der bent dan 12 bevind je je 
blijkbaar op verboden terrein!
Ook gebruik van het Outdoor 
Fitness Park, ontworpen en 
om te genieten vanaf 13 jaar, 
is niet toegestaan als je ou-
der bent dan 12 jaar.
Hoe heerlijk is het als je kind 
nog naar buiten gaat om te 

sporten? Een sportveld waar 
klein en groot elkaar kunnen 
ontmoeten en je uitnodigen 
mee te doen of uitgedaagd 
wordt door enthousiaste vol-
wassenen om mee te doen.
De volgende dag ben ik gaan 
kijken en tja er staat een 
bordje, vast om overlast of 
vervelende situaties te voor-
komen.
Maar is het niet de kunst van 
een handhaver om te bezien 
of iemand kwaad in de zin 
heeft?
Benieuwd of volwassen spor-
ters ook met een waarschu-
wing in de hand huiswaarts 
gestuurd worden. 

Brenda de Vries, IJmuiden

IJmuiden - Op vrijdag 20 no-
vember wordt weer de maan-
delijkse koffieochtend geor-
ganiseerd door een aantal 
kerken in IJmuiden, Velsen-
Zuid en Driehuis. Dit keer 
bent u vanaf 10.00 uur wel-
kom in de Ichthuskerk. Er is 
volop gelegenheid om elkaar 
in een ongedwongen sfeer te 
ontmoeten. De Ichthuskerk is 
ook te bezichtigen. Met na-
me de glas-in-loodramen zijn 
verrassend mooi! Meer we-
ten? Bel 0255-524473.

Koffieochtend

Santpoort-Noord - Maan-
dag 16 november houdt de 
Muntenclub haar maande-
lijkse bijeenkomst in Het Ter-
ras aan de Dinckgrevelaan 
27. Op deze avond is de doop 
van de munt, die is gemaakt 
ter gelegenheid van de vie-
ring van het 40-jarig be-
staan van de club in septem-
ber 2016. Natuurlijk is er ook 
deze avond een leuke veiling. 
De kavels zijn vooraf te bekij-
ken. De zaal gaat om 19.00 
uur open. De toegang is gra-
tis. Meer weten? Bel 023-
5383754 of 06-26404240.

Muntenclub

67ste editie Sinterklaastoneel
OTK speelt Duinpieper
Velsen - Als Sinterklaas 
weer bijna in het land is be-
gint het bij de kinderen van 
de openbare basisscholen 
in Velsen weer te kriebelen. 
Niet alleen omdat de Sint zo-
veel mooie cadeaus en lek-
kers mee brengt maar ook 
omdat het dan al bijna tijd is 
om naar Stadsschouwburg 
Velsen te gaan voor het tra-
ditionele Sinterklaastoneel 
van de Onderwijzers Toneel-
vereniging Kennemerland. 
Dit jaar wordt De Duinpie-
per naar het boek van Caro-
line Zegerman gespeeld op 
25, 26 en 27 november, aan-
vang 19.30 uur. 
De juffen en meesters zijn 
sinds juni al druk aan het re-
peteren voor de inmiddels 

67ste voorstelling. OTK speelt 
dit jaar de aangrijpende en 
spannende familievoorstel-
ling ‘De Duinpieper’, naar het 
gelijknamige boek van Ca-
roline Zegerman. Actrice en 
regisseuse Loulou Rhemrev 
maakte de toneelbewerking 
over de Kanaalgravers die in 
1865 (150 jaar geleden!) met 
kruiwagen en schep zijn be-
gonnen aan het graven van 
het Noordzeekanaal. 
In een plaggenhut in de dui-
nen, tussen de andere ‘mod-
dervreters’, woont de 13-jari-
ge Engel. Hij droomt van een 
ander leven dan kanaalgra-
ver: hij wil fotograaf worden. 
Vastberaden knokt hij zich 
een weg door zand en te-
genslagen om zijn droom in 
vervulling te laten gaan. ‘De 
Duinpieper’ is een muzikale 
voorstelling over hoop, pas-
sie en vriendschap. 
Wie Velsen een warm hart 
toedraagt bestelt snel zijn 
kaarten! De kinderen van de 
openbare basisscholen en 
hun juffen en meesters heb-
ben inmiddels een uitnodi-
ging gekregen om naar dit 
stuk te komen kijken. Wilt u 
ook genieten van ‘De Duin-
pieper’? Bestel dan tijdig uw 
kaarten (voor 8,50 euro per 
stuk). Deze zijn verkrijgbaar 
via de website van de Stads-
schouwburg Velsen: www.
stadsschouwburgvelsen.nl.

Veteranen bijten 
van zich af bij DCIJ
IJmuiden - In de onderlin-
ge competitie van Damclub 
IJmuiden is het voor de ti-
telkandidaten nog lang geen 
gelopen zaak wat betreft de 
clubtitel. Zo won Piet Kok 
met een pittige combina-
tie van de jeugdige ‘coming 
man’ Max Doornbosch.
Enorm veel bewondering 
ging uit naar Jack van Buu-
ren. Hij slaagde erin de schier 
onverslaanbare Kees Pippel 
te kloppen. Daarmee zijn de 
aanspraken voor Pippel op 
de clubtitel nagenoeg vervlo-
gen. Achteraf viel de schade 
voor Pippel nog mee. Directe 
concurrenten als Willem Win-
ter, Martin Van Dijk en Stijn 
Tuijtel morsten belangrijke 
punten.
Stijn Tuijtel bouwde een su-
perieure stelling op tegen 

Stella van Buuren. Op het 
moment dat hij de vruchten 
wilde plukken had Van Buu-
ren een aantal listigheden 
in de stelling aangebracht 
waardoor de zeker gewaan-
de winst alsnog een illusie 
bleek. Een remise was on-
vermijdelijk. Jan Maarten 
Koorn en Willem Winter kon-
den geen beslissing forceren 
en kwamen een gelijkwaar-
dige remise overeen. Van de 
eerste tientalspelers slaag-
de Harrie van der Vossen er 
in te winnen. Eerst in het ge-
vorderde middenspel raakte 
tegenstander Bram van Ba-
kel het spoor bijster en ver-
loor. Jan Apeldoorn verrich-
te een krachttoer door Mar-
tin van Dijk van de winst te 
houden. Achteraf viel het al-
lemaal mee. 

www. .nl
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Velsen - Spirit ’30 3-1
Driehuis - Na de neder-
laag tegen Zaanlandia moest 
er thuis gewonnen worden 
van Spirit ’30 uit Hoogkar-
spel. Velsen begon de wed-
strijd scherp en drong de be-
zoekers direct in de verdedi-
ging. Bij de eerste corner was 
het bijna raak. Via Tim Groe-
newoud werd de bal bij de 
tweede paal net naast gekopt 
door Patrick Castricum. Aan 
de andere kant schoot Toine 
Korst naast. 
Velsen combineerde er lustig 
op los en Spirit ’30 kreeg daar 
totaal geen vat op. Een doel-
punt kon dan ook niet uitblij-
ven. Steef van Wees speelde 
Tim Groenewoud in de diepte 
aan. Tim omspeelde zijn direc-
te tegenstander en liet doel-

man Jelle Reus geen enkele 
kans: 1-0. Verrassend genoeg 
was het een minuut later al 
weer gelijk. Een vrije trap van-
af de rechterkant kwam par-
does voor de voeten van Ron 
Visser die van dichtbij San-
der van der Lugt passeerde: 
1-1. Velsen verplaatste met-
een het spel en de ene na de 
andere aanval volgde. Diver-
se mogelijkheden kwamen er 
voor de mannen van trainer 
Ton Pronk, maar Patrick Cas-
tricum, Tim Groenewoud en 
Erik Metgod zagen hun inzet 
stranden. In de 32ste minuut 
was het wel raak. Een strak-
ke corner van Donny Koning 
werd steenhard door Henk 
Swier in de kruising gekopt: 
2-1. Spirit ’30 had verder wei-

nig in te brengen en Velsen 
combineerde naar harten-
lust verder. Alleen doelpunten 
kwamen daar niet uit. Meteen 
na de thee was het wel raak. 
Een nieuwe hoekschop van 
Tim Groenewoud werd bij de 
tweede paal direct op de slof 
genomen door Mischa Plug: 
3-1. 
De bezoekers bleven het voet-
ballend proberen maar Vel-
sen was oppermachtig. Rem-
co van Dam en Donny Koning 
lieten nog een paar goede 
mogelijkheden liggen en aan 
de andere kant had Sander 
van der Lugt verder een rus-
tige middag. 
Volgende week naar Heer-
hugowaard waar SVW ’27 de 
gastheer zal zijn.

Stormvogels verliest 
punten in slotfase

IJmuiden - Na een minde-
re eerste helft (1-1) kwam 
Stormvogels-zondag in de 
thuiswedstrijd tegen subtop-
per Assendelft een stuk be-
ter voor de dag en na een 2-1 
voorsprong scoorden de As-
sendelfters pas in de slotfase 
de gelijkmaker.
Stormvogels zaterdag verloor 
in Amsterdam-West met maar 
liefst 10-0 van A(msterdams) 
S(corend) V(ermogen) Ar-
senal. Duidelijk een off-day 
dus voor het team van trainer 
Marco Adema.
Stormvogels zondag kon de 
eerste helft absoluut geen 
vuist maken tegen subtopper 
Assendelft. Door veel te veel 
balverlies kon er van opbouw 
totaal geen sprake zijn en dat 
impliceerde, dat de doelman 
van Assendelft zo goed als 
geen werk te doen had.
Assendelft, dat een licht veld-
overwicht had, kwam vijf mi-
nuten voor rust op voor-
sprong door Mark de Vries, 
0-1. Twee minuten later was 
de stand weer gelijk, want 
na een door Danny Blok ge-
nomen hoekschop beland-
de de bal in de trechter en 
op die plek constateerde de 
scheidsrechter, dat Bastiaan 
Scholten zeer opzichtig werd 
vastgehouden. Vanaf 11 me-
ter bepaalde Mart Willem-
se gedecideerd de ruststand 
op 1-1.
Om de tweede helft meer 
snelheid in zijn team te krij-
gen, pleegde trainer Je-
roen Kroes een wissel plus 
een omzetting in de verde-
diging; overigens met suc-
ces. Stormvogels combineer-
de een stuk beter dan voor 
de rust en creëerde aardig 
wat kansen. Zo schoot inval-
ler Giano Bonam de bal kei-
hard via de deklat over en 
zag Etkin Zivkara een uitge-
lezen kans via een verdediger 
over de achterlijn verdwijnen. 
Twintig minuten in de tweede 
helft opnieuw een hard schot 
van Giano Bonam; keeper 
Suzulmus kreeg de bal niet 

onder controle waarna Etkin 
Zivkara in de rebound het le-
der in het mandje kon depo-
neren, 2-1.
Stormvogels bleef haar ei-
gen spel daarna spelen, maar 
toen Assendelft-trainer Guil-
lame Groot het laatste kwar-
tier zijn jongens de opdracht 
gaf meer de aanval op te 
zoeken, werd de druk op de 
IJmuidense defensie behoor-
lijk opgevoerd. Schoten vlo-
gen voorlangs of over en bo-
vendien verrichtte doelman 
Danny Adrichem redding na 
redding, maar drie minuten 
voor tijd moest hij toch capi-
tuleren op een schuiver van 
invaller Jurrian van de Water, 
2-2. Overigens een terechte 
gelijke stand.
Zondag a.s. is Zaanlandia in 
Zaandam de volgende tegen-
stander van de Vogels.
In Amsterdam-West leed 
Stormvogels zaterdag een 
smadelijke 10-0 nederlaag 
tegen subtopper ASV/Ar-
senal. Ondanks het feit, dat 
de Amsterdammers binnen 
een kwartier de leiding na-
men, bleef het team van Mar-
co Adema 35 minuten lang 
niet de mindere. Maar wat er 
de laatste tien minuten voor 
de rust gebeurde, was gê-
nant om te zien. In die tien 
minuten werd de stand getild 
van 1-0 tot maar liefst 5-0.
Om de stand een beter aan-
zien te geven, gingen de 
IJmuidenaren in de twee-
de helft achterin één op één 
spelen en dat leek succes te 
hebben, ware het niet dat de 
vijf reële kansen niet werden 
benut. Halverwege de helft 
van het tweede bedrijf ging 
de doelpuntenmachine van 
de Amsterdammers weer lo-
pen en stopte bij de 10 doel-
punten. 
Uithuilen en opnieuw begin-
nen en dat moet zaterdag a.s. 
in en tegen Zandvoort ge-
beuren, eveneens een sub-
topper. En nu maar hopen, 
dat de kansen nu wel in een 
doelpunt worden omgezet.

Gemis van Vuuren 
niet op te vangen

Velsen - Na een goede wed-
strijd van IJmuiden onder de 
23 tegen Stormvogels (4-1 
winst voor IJmuiden) besloot 
trainer van Amersfoort een 
aantal jeugdige talenten de 
kans te geven. Hoewel dit aan-
vankelijk goed leek te gaan 
moest het eerste elftal toch 
zijn meerdere erkennen in ZS-
GO/WMS. Het missen van de 
geblesseerde aanvoerder en 
strijder op het middenveld Hu-
go van Vuuren bleek niet op te 
vangen. 
,,Vandaag werd de slag op 
het middenveld verloren, waar 
normaal gesproken van Vuur-
en heerst’’, waren de woorden 
van de trainer. Het IJmuiden 
doelpunt werd gemaakt door 
Milan van Essen. 

Het tweede team van IJmuiden 
deed het niet veel beter door 
onnodig met 1-3 van Argon te 
verliezen. Het enige hoogte-
punt uit de wedstrijd was een 
fantastische goal van Martijn 
Visser, na een geniaal over-
stapje van Stefan Meijvogel! 
De op voorhand veel bespro-
ken wedstrijd tussen het 9de 
en 10de elftal van IJmuiden 
werd een waar gevecht! Na 
het vroeg uitvallen van Jack 
moest het 9de een andere tac-
tiek bedenken die goed uit 
bleek te pakken!  Door doel-
punten van Wiley Finch (die 
duidelijk de techniek van zijn 
vader heeft mee gekregen) en 
Freddy van Dijke namen ze de 
voorsprong.  Dit was niet ge-
noeg voor de overwinning, 

want Leon Kalkman besliste 
persoonlijk, met 3 doelpunten 
de wedstrijd in een 2-3 over-
winning voor het 10de elftal. 
Voor de jongste jeugd van 
IJmuiden was het een zeer 
succesvolle dag. Van de 15 
wedstrijden werden er 11 ge-
wonnen, twee gelijk gespeeld 
en 2 verloren. Vooral de over-
winningen van de D1 (2-3 uit 
overwinning bij Olympia Haar-
lem) en van E5 (8-2 van Alli-
ance) en de 11-0 overwinning 
van F3 tegen DEM springen 
eruit. Zowel de F1 van coach 
Jos Meijer, de F2 van Mike 
Finch en de F3 van coach Bas 
van Halderen staan bij de eer-
ste twee in de competitie. Dit 
belooft veel goeds voor de toe-
komst!



Velsen – VVD-raadslid Bas 
Hageman heeft vragen ge-
steld over het plastic af-
val scheiden omdat de inza-
melcontainers soms overvol 
zijn en HVC niet antwoordt 
op meldingen. Er is aange-
kondigd dat er extra contai-
ners komen, maar wanneer 
en waar? In de gemeentelijke 
infopagina stond alleen iets 
over drinkkartons die bij het 
plastic afval mogen en over 
minicontainers voor plastic 
afval voor huishoudens. Wet-
houder Floor Bal heeft geant-
woord dat de minicontainers 
alleen in bepaalde wijken 
worden ingezet. Hij erkent 
dat er klachten zijn over HVC 
maar dat de klantenservice en 
gehanteerde procedures over 
klachten goed zijn. Op 16 april 
is in een raadsessie al gespro-
ken over de minicontainers. 
Het bericht over de drinkkar-
tons is een landelijk initiatief 
waar Velsen bij aansluit. De 
plaatsing van 10 extra contai-
ners voor plastic afval gebeurt 
eind 2015 en begin 2016. 
Af en toe worden er tijdelij-
ke containers geplaatst, zo-
als onlangs bij vijf basisscho-
len vanwege een scholen-
wedstrijd voor de inzameling 
van lege pakken. De nieuwe 
containers komen op locaties 
waar al glas- en papiercon-
tainers zijn. Er wordt gekeken 
naar een goede spreiding met 
kortere (loop)afstanden. Een 
betere afvalscheiding kan de 
gemeente veel geld opleve-
ren. Nu wordt nog een jaar-
lijkse rekening voor verwer-
king van restafval gepresen-
teerd van ruim 900.000 eu-
ro. Bij optimale afvalschei-
ding hoeft de gemeente niet 
te betalen maar krijgt zij zelfs 
geld toe en dat zou voor Vel-
sen kunnen oplopen tot bij-
na 800.000 euro. Dat geld kan 
dan weer besteed worden 
aan allerlei zaken die van be-
lang zijn voor inwoners. Maar 
de inwoners van Velsen zou-
den zelf ook een korting van 
wel 68 euro op hun afvalstof-
fenheffi ng kunnen krijgen. 
Daarom vraagt raadslid Ha-
geman of het niet raadzaam is 
om per huishouden een belo-
ning uit te reiken als er goed 
afval wordt gescheiden. De 
wethouder antwoordt dat zo’n 
systeem aantoonbaar goed 
werkt, maar dat de gemeen-
te heeft gekozen voor een be-
tere scheiding van plastic af-
val omdat dit leidt tot lagere 
kosten voor alle bewoners van 
Velsen. Bovendien komen er 
veel kosten bij kijken als per 
huishouden moet worden be-
paald hoe goed er afval wordt 
gescheiden.

Vragen over 
plastic afval

Strawberries wint 
met 4-1 van Woerden

Driehuis - Strawberries He-
ren 1 heeft zich hersteld van 
de onverwachte nederlaag 
in Purmerend. Het team van 
trainer Axel Wessels versloeg 
hekkensluiter Woerden met 
4-1. 
Overtuigend was het aan het 
begin van de wedstrijd niet 
wat de spelers van Straw-
berries lieten zien. De enige 
ploeg op het veld die een paar 
kansen creëerde was Woer-
den. Gelukkig voor het thuis-
publiek speelde keeper Wou-
ter Rempt weer een voortref-
felijke wedstrijd en voorkwam 
hij meerdere malen een doel-
punt van Woerden. Strawber-
ries wist tot een handvol kan-
sen te komen, maar ook in 
het andere doel werd niet ge-
scoord. Tot Strawberries een 
minuut voor de rust de eer-
ste strafcorner kreeg. Erik van 
den Berg verzilverde de bui-
tenkans en zette daarmee zijn 
ploeg op voorsprong. 
In de tweede helft was het 
voor Strawberries zaak om 
snel orde op zaken te stel-
len tegen het stugge Woer-
den. Slechts enkele minuten 
na de thee scoorde Van den 
Berg opnieuw uit een straf-
corner. Woerden ging hier-
door wat aanvallender hoc-
keyen en wist zelfs te sco-
ren. Helaas voor hen was de 
vreugde van korte duur, want 
Daan van Poorten strafte ge-

klungel achterin af en scoor-
de de 3-1. 
Hoogtepunt van het du-
el was de rentree van Mick 
Koers. Door de overvolle zie-
kenboeg mocht de aanvaller, 
die normaal gesproken in het 
derde team speelt, invallen. 
Slechts drie minuten nadat 
hij het veld in kwam scoorde 
hij met zijn eerste balcontact 
de 4-1. Vijf minuten voor het 
einde van de wedstrijd mocht 
tweede doelman Reinier Kuijt 
zijn debuut maken in het eer-
ste elftal. Hij verving keeper 
Rempt met verve, want hij 
verrichte nog enkele prach-
tige reddingen. Door de-
ze overwinning is Strawber-
ries weer terug op de derde 
plaats in de 2e klasse. (Finn 
van Leeuwen)

Watertappunt
bij Cruijff Court

IJmuiden - Met de inge-
bruikname van een water-
tappunt is het Cruijff Court 
Toernooi voor groep 7 en 
8 van verschillende basis-
scholen in IJmuiden vorige 
week woensdag van start 
gegaan. 
Met veel enthousiasme 
werd er door de jeugdige 

voetballers(sters) gestreden 
om zich uiteindelijk met hun 
team te kunnen kwalifi ce-
ren voor de regionale kam-
pioenschappen. 
Het 6 vs 6 voetbal toernooi 
wordt gespeeld op Cruijff 
Court aan het Pleiaden-
plantsoen te IJmuiden. (fo-
to: RTV Seaport/Ron Pichel)

‘t Mosterdzaadje
Pianotrio en Melisma 
Saxophone Quartet 
Santpoort-Noord - Voces 
Intimae is een Italiaans pia-
notrio dat op vrijdag 13 no-
vember om 20.00 uur een 
concert verzorgt in ‘t Mos-
terdzaadje. Het zijn Riccardo 
Cecchetti - piano, Luigi De Fi-
lippi - viool en Sandro Meo- 
cello die een programma 
gaan brengen met meester-
werken van Haydn, Hummel 
en Schubert (trio opus 100) 
Melisma Saxophone Quar-
tet is een ambitieus en inter-
nationaal ensemble met Ne-
derlandse roots. Al sinds zijn 
oprichting in 2009 in Amster-
dam wordt het kwartet gezien 

als één van de meest talent-
volle jonge kamermuziek en-
sembles met groot potentieel. 
Op zondag 15 november om 
15.00 uur hebben we de eer 
dit kwartet in ‘t Mosterdzaad-
je te ontvangen. 
Uitgevoerd worden: Grieg, 
Verdi, Mendelssohn, Scar-
latti en de première van Ne-
derlands componist Bernard 
van Beurden. ‘t Mosterdzaad-
je, Kerkweg 29, telefoon 023-
5378625. Vanaf een half uur 
voor aanvang is de zaal open. 
Toegang vrij, een bijdrage in 
de bijdrage wenselijk. Zie ook 
www.mosterdzaadje.nl.

Vragen over jongeren 
in Velserbroek
Velserbroek – Raadslid Be-
ryl Dreijer van de gelijknami-
ge lijst heeft het college vra-
gen gesteld over de aanpak 
van overlast door jongeren in 
Velserbroek. Omdat het gaat 
om langdurige en vaak ook 
ernstige overlast dringt zij 
aan op repressieve en zelfs 
onorthodoxe maatregelen.
De gemeente Velsen is wel 
voor repressieve maatregelen 
binnen een integrale aanpak. 
Dat betekent dat op meer-
dere manieren de overlast 
wordt aangepakt, maar dat er 
ook harder mag worden aan-
gepakt. 
Er zijn al extra maatregelen 
mogelijk door de inzet van 
de netwerkcoördinator jeugd 
en door de afspraken die zijn 
gemaakt. Een van die maat-
regelen is het om jongeren 
die problematisch gedrag te 
vertonen uit de anonimiteit 
te halen. Met een persoon-
lijke aanpak moet duidelijk 
worden gemaakt dat han-
gen mag, maar overlast ver-
oorzaken niet en dat er ook 

gevolgen zijn. Desgevraagd 
antwoordde het college dat 
er al zero tolerance beleid 
wordt toegepast en dat jon-
geren al worden beboet. Ook 
dringt Dreijer aan op (mobiel) 
cameratoezicht. Omdat hier-
bij de privacy van personen 
in het gedrang kan komen, 
wordt hierover al construc-
tief met bewoners gespro-
ken. Het college laat ook we-
ten dat bij vernielingen aan 
straatmeubilair en verlich-
ting de daders indien moge-
lijk wordt verhaald op de da-
ders. De gemeente is wel ver-
zekerd voor opstallen en in-
ventaris maar schade door 
vandalisme is niet meever-
zekerd. Dreijer vindt veilig-
heid een kerntaak voor de 
gemeente en stelt voor uit 
het budget voor mondiale 
bewustwording een came-
rasysteem voor Velserbroek 
te bekostigen. Het antwoord 
hierop luidt dat de gemeen-
teraad bepaalt uit welk pot-
je een eventueel systeem kan 
worden betaald.
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41ste Spirituele beurs 
bij Nicky’s Place

Haarlem - Zaterdag 14 en 15 
november is de 41ste spiritu-
ele beurs van Nicky’s Place in 
Haarlem, van 11.00 tot 17.00 
uur. De therapeuten, medi-
ums, healers, magnetiseurs 
en paragnosten die aanwezig 
zijn hebben allen jarenlange 
ervaring in het werken met 
de spirituele wereld.
De beurs brengt weer veel 
prominente namen bij elkaar 
zoals Brigitte Hanemann, 
Thomas Woolthuis, Ingrid 
Sjerps, Bodhi Dekker, Patricia 

Sluis, Jos Oeldrich en Sible 
Bijvoets. Toegang voor een 
dag 6 euro, twee dagen 9 eu-
ro. Op zaterdag zijn er twee 
gratis activiteiten. Kennisma-
kingsconsulten kosten maxi-
maal 15 euro. 
De beurs wordt gehouden in   
trefpunt ’t Trionk, van Oosten 
de Bruynstraat 60, Haarlem, 
hoek Westergracht, achter 
de Bavo Basiliek. Zie www.
nickysplace.nl of bel 06-
41041509 (Nicole van Olde-
ren). 

Regio – Gemeente Velsen 
gaat samen met andere ge-
meenten uit de IJmond, Zuid-
Kennemerland en Haarlem-
mermeer op zoek naar een 
(nieuwe) vervoerder voor 
gehandicapten, ouderen en 
schoolkinderen. Nieuw is dat 
het Wmo-vervoer (voor ou-
deren en gehandicapten) 
moet worden gecombineerd 
met het vervoer van kinde-
ren naar speciaal onderwijs. 
Een vervoercentrale gaat al-
les regelen, zij kunnen dan 
gaan samenwerken met een 
of meerdere vervoerders. Wel 
zijn er twee aanbestedingen 
nodig: voor de vervoercentra-
le en de vervoerder. Bedrijven 
die in aanmerking willen ko-
men kunnen een offerte aan-
leveren.

Aanbesteding 
doelgroepen-

vervoer

Velsen – De rechter heeft 
een voorlopig oordeel ge-
geven over een deel van het 
bestemmingsplan Spaarn-
woude. De zaak was aange-
spannen door de Stichting 
Vrienden van de Forten van 
Spaarndam tegen de ge-
meente Velsen. Zij willen de 
Positie bij Spaarndam, die 
onderdeel is van de Stel-
ling van Amsterdam behou-
den. Het betreft het fort Be-
noorden Spaarndam, de li-
niewal, de voor-stelling, het 
schootsveld en het achter-
terrein. De stichting wil be-
scherming van de aanwezi-
ge cultuurhistorische, land-
schappelijke en biologische 
waarden van het gebied. 
Vrijdag 23 oktober heeft de 
rechter uitspraak gedaan 
dat het bestemmingsplan 
strijdig zou zijn wat betreft 
de borging van de cultuur-
historische waarde van Fort 
benoorden Spaarndam. Het 
gaat dan om de bestemmin-
gen recreatie en natuur. 
Door deze voorlopige uit-
spraak is een deel van het 
bestemmingsplan van de 
gemeente Velsen niet in 
werking getreden. De Raad 
van State zal waarschijnlijk 
begin volgend jaar beslui-
ten over hoe het nu verder 
moet. 
De defi nitieve uitspraak zal 
er om draaien of dit deel van 
het bestemmingsplan wordt 
vernietigd of onherroepelijk 
wordt. 

Fort 
Benoorden 
Spaarndam

Onderdak statushouders
Velsen - ‘Brood voor de 
eendjes’, zo vatte Henk 
Wijkhuisen van D66 Vel-
sen de korte raadsessie 
van maandagavond over 
statushouders wat spot-
tend samen. 

Het college kwam met een 
voorstel om drie van de vier 
woningen die zij zelf in bezit 
hebben beschikbaar te stel-
len voor zogenaamde status-
houders. Eén van die wonin-
gen is nog bezet, twee wo-
ningen staan op de nomina-
tie voor de sloop. Het gaat 
dan ook om tijdelijke wo-
ningen voor mensen die een 
verblijfsvergunning voor Ne-
derland hebben gekregen.
Het collegevoorstel behelsde 
de voorwaarden waaronder 
deze woningen worden toe-
gewezen aan de statushou-
ders. Wel of niet huursubsidie 
is afhankelijk van het inko-
men van de bewoners, even-
als een eventuele marktcon-
forme huurprijs. De raad was 
het er na een korte schor-
sing overeen dat het college 
zelf mocht beslissen over de 
voorwaarden voor deze huis-
vesting van statushouders. 
Dat getuigde van vertrouwen 
in het college.
,,Wij zouden liever een brede-
re raadsessie hebben gehad 

over de regionale opvang’’, 
aldus Wijkhuisen. ,,Tot voor 
kort hadden wij weinig infor-
matie over statushouders. Nu 
komen het college met iets 
waar ze zelf wel over kunnen 
beslissen.’’
Beryl Dreijer van de gelijkna-
mige lijst drong eropaan Vel-
sense mensen met een ur-
gentie voor een huurwoning 
dezelfde mogelijkheden te 
geven om hen sneller aan 
een woning te helpen. De 
drie of vier woningen die nu 
aan statushouders worden 
gegund kunnen plek bie-
den aan ongeveer 20 status-
houders. Velsen vangt jaar-
lijks al 60 statushouders op. 
Maar vanaf 2015 is het aan-
tal verhoogd naar 115 sta-
tushouders. Dit jaar zijn al 
80 statushouders opgevan-
gen. Op korte termijn wordt 
met spoed huisvesting voor 
41 statushouders gevraagd. 
Voor 2016 verwacht men 160 
statushouders op te moe-
ten vangen. Een van de voor-
waarden van de opvang is dat 
de wachtlijsten voor woning-
zoekenden niet langer wor-
den. Daarom zijn nu vier wo-
ningen in het eigen woning-
bezit van Velsen beschikbaar 
gesteld. Maar zoals uit de cij-
fers blijkt is dit maar een deel 
van de oplossing.

Maritiem College opent 
nautisch leercentrum

IJmuiden - Deze week opent 
het Maritiem College IJmui-
den een nieuw nautisch 
Open Leercentrum binnen de 
school. Hier leren de maritie-
me vmbo-leerlingen zelfstan-
dig te werken aan maritieme 
vraagstukken als voorberei-
ding op praktijk, werk en op 
een goede doorstroom naar 
het mbo.
Het Maritiem College IJmui-
den geeft vmbo-leerlingen de 
basis om te groeien tot mari-
tieme toppers. Het vakman-
schap ontstaat door veel leren 
en oefenen met het vak Bin-
nenvaartkunde. Daarom staat 
in het Open Leercentrum een 
grote statafel met een enorme 
vaarkaart waarop de Rijnrou-
te te zien is vanaf IJmuiden tot 
aan de Zwarte Zee. 
De kaart is ingedeeld op 
grootte en diepgang van bin-
nenvaartschepen. Ook is er 
een tafel die speciaal voor na-
vigatievraagstukken is inge-
richt Hier kunnen leerlingen 
de reizen voorbereiden die zij 
daarna met opleidingsschip 
‘de Maxima’ in het echt gaan 
maken.
De vakdocenten van de school 
zijn zelf kapitein/eigenaar van 

binnenvaartschepen geweest. 
Zij hebben met de modernste 
schepen op de Europese bin-
nenwateren gevaren. De vak-
docenten kunnen uit eigen er-
varing kennis overdragen over 
passagiersschepen, vracht-
schepen, containerschepen 
tot de grootste en modern-
ste tankers aan toe. Door deze 
brede kennis, het enorme en-
thousiasme en de trots op het 
vak worden leerlingen goed 
voorbereid voor een toekomst 
in de maritieme sector.
Het Maritiem College IJmui-
den is een voorloper in de lan-
delijke ontwikkeling van ge-
personaliseerd leren en toet-
sen. Dit betekent dat elke 
leerling wordt uitgedaagd om 
op zijn eigen niveau het bes-
te uit zichzelf te halen. In 2013 
was de school vierde van Ne-
derland op de ranglijst van 
Dronkers en de school heeft 
de ambitie om eerste te wor-
den!
Zelf het Open Leercentrum 
bewonderen en een kijkje in 
de vmbo school nemen? Op 
de open dag van 21 november 
is daar alle gelegenheid voor. 
Zie ook www.maritiemcolle-
geijmuiden.nl.

HOV-deeltraject 
Santpoort geasfalteerd

Santpoort-Noord - In Sant-
poort-Noord is het eerste 
stuk van het nieuwe HOV-
deeltraject geasfalteerd. 
Hierdoor is goed te zien hoe 
het (vrijliggende) fi etspad en 
de nieuwe busbaan naast el-

kaar over de voormalige Vlie-
lantweg lopen. Als alles mee-
zit, dan moet dit stuk van de 
N208 tot aan de Broekber-
genlaan aan het eind van het 
jaar voltooid zijn. (foto: RTV 
Seaport/Ron Pichel)



  

Donderdag 
12 november

Buitenplaats Beeckes-
tijn: Tentoonstelling ‘Paradijs’. 
Van 11.00 tot 16.00 uur. Toe-
gang volwassenen 4,-. Zie 
ook www.buitenplaatsbeec-
kestijn.nl.
Witte Theater, Kanaal-
straat 257 IJmuiden: Jet-
ty Mathurin (cabaret). Aan-
vang 20.30 uur.

Vrijdag 
13 november

Buitenplaats Beeckes-
tijn: Tentoonstelling ‘Paradijs’. 
Van 11.00 tot 16.00 uur. Toe-
gang volwassenen 4,-. Zie 
ook www.buitenplaatsbeec-
kestijn.nl.
Pieter Vermeulen Muse-
um: Tentoonstelling Toverbos 
voor iedereen vanaf 3 jaar. 
Van 13.00 tot 17.00 uur.
Jubileumconcert COV in de 
Nieuwe Kerk, Kanaalstraat 
IJmuiden. Aanvang 20.00 uur, 
kerk op 19.30 uur.
Pianotrio Voces Intimae in 
‘t Mosterdzaadje, Kerkweg 
29 Santpoort-Noord. Aan-
vang 20.00 uur. Toegang 
gratis, bijdrage in de onkos-
ten wenselijk.
Witte Theater, Kanaal-
straat 257 IJmuiden: Film 
‘Holland, natuur in de delta’. 
Aanvang 20.30 uur.

Zaterdag 
14 november

Rommelmarkt bij De 
Dwarsligger, Planetenweg 
338 IJmuiden. Vanaf 09.00 
uur.
Nederlandse Vuurtoren 
Vereniging organiseert een 
regionale bijeekomst in het 
Zee- en Havenmuseum. Van 
10.30 tot 13.30 uur.
Spirituele Beurs bij Nicky’s 
Place, Van Oosten de Bruyn-
straat 60 in Haarlem. Van 
11.00 tot 17.00 uur.
Buitenplaats Beeckes-
tijn: Tentoonstelling ‘Paradijs’. 
Van 11.00 tot 16.00 uur. Toe-
gang volwassenen 4,-. Zie 
ook www.buitenplaatsbeec-
kestijn.nl.
Creatieve markt voor goe-
de doelen in de recreatie-
zaal van Velserhooft (ingang 
naast speeltuin) in Sant-
poort-Noord. Van 12.00 tot 

16.00 uur.
Zee- en Havenmuseum is 
geopend van 13.00 tot 17.00 
uur. Speurtochten. Exposities 
‘Romeinen terug in Velsen’, 
‘SAIL 2015’ en ‘Een droom 
door Holland op z’n smalst’. 
Om 13.30 uur een verhalen- 
en filmmiddag met als thema 
‘Het werk van sleepboten’.
Sint Nicolaas zal om onge-
veer 16.00 uur op de Loswal-
kade in IJmuiden aankomen. 
Om 18.45 uur een grote Sin-
terklaasshow op Plein 1945 
in IJmuiden. In verband met 
het 30-jarig jubileum zal deze 
editie met een avondintocht 
met lichtjes worden gevierd.
Benefietconcert voor Hos-
pice De Heideberg in de 
Dorpskerk, Burg. Ensche-
délaan 67 in Santpoort-
Noord. Aanvang 20.00 uur, 
inloop vanaf 19.15 uur.

Zondag
15 november

Buitenplaats Beeckes-
tijn: Tentoonstelling ‘Paradijs’. 
Van 11.00 tot 16.00 uur. Toe-
gang volwassenen 4,-. Zie 
ook www.buitenplaatsbeec-
kestijn.nl.
Spirituele Beurs bij Nicky’s 
Place, Van Oosten de Bruyn-
straat 60 in Haarlem. Van 
11.00 tot 17.00 uur.
Zee- en Havenmuseum is 
geopend van 13.00 tot 17.00 
uur. Speurtochten. Exposities 
‘Romeinen terug in Velsen’, 
‘SAIL 2015’ en ‘Een droom 
door Holland op z’n smalst’. 
Pieter Vermeulen Muse-
um: Tentoonstelling Toverbos 
voor iedereen vanaf 3 jaar. 
Van 13.00 tot 17.00 uur.
Jubileumconcert Vel-
ser Seniorenkoor Vitaal in 
de Laurentiuskerk, Fidelis-
hof 30 IJmuiden. Aanvang 
14.00 uur.
Melisma Saxophone 
Quartet in ‘t Mosterdzaad-
je, Kerkweg 29 Santpoort-
Noord. Aanvang 15.00 uur. 
Toegang gratis, bijdrage in 
de onkosten wenselijk.
Koopvaardijdienst in de 
Nieuwe Kerk, Kanaalstraat 
IJmuiden. Aanvang 15.30 
uur.
Dansavond in Zalencen-
trum Velserduin, Velser-
duinplein 3-5. Voor 50plus-
sers. Van 19.30 tot 23.30 
uur. Toegang 7,- incl. lekke-

re hapjes.

Maandag
16 november

Muntenclub houdt een 
bijeenkomst in Het Ter-
ras, Dinkgrevelaan 27 Sant-
poort-Noord. Aanvang 
19.00 uur.
Postzegelavond in De Bol-
der in IJmuiden. Vanaf 19.00 
uur zijn de kavels te bekij-
ken, om 20.00 uur begint de 
veiling.

Dinsdag
17 november

Kledingbeurs Het Kruis-
punt van 10.00 tot 12.00 uur 
in Velserbroek. Elke dinsdag-
ochtend.
Trudy de Jong is Coco 
Chanel (toneel). Witte Thea-
ter, Kanaalstraat 257 IJmui-
den. Aanvang 20.30 uur.

Woensdag
18 november

Kindervertelmiddag Beec-
kestijn met prinsessenver-
halen voor kinderen van 4 
tot 8 jaar. Van 14.00 tot 16.00 
uur. Opgeven kan via carla_
schut@hotmail.nl tot uiterlijk 
de dinsdag van tevoren tot 
18.00 uur.
Zee- en Havenmuseum is 
geopend van 13.00 tot 17.00 
uur. Speurtochten. Exposi-
tie’s ‘Romeinen terug in Vel-
sen’, ‘SAIL 2015’ en ‘Een 
droom door Holland op z’n 
smalst’. 
Schoenpakketje maken 
voor het paard van Sinter-
klaas bij Informatieboerderij 
Zorgvrij, Genieweg Velsen-
Zuid. Aanvang 13.30 uur.
Witte Theater, Kanaal-
straat 257 IJmuiden: Extra 
voorstelling ‘Oeloek’. Aan-
vang 20.30 uur.

Donderdag 
19 november

Stadsschouwburg Vel-
sen: Karin Bloemen in Cir-
que Stiletto 3. Aanvang 
20.15 uur.

Haarlem - Een betekenis-
volle manier van afscheid 
nemen helpt bij het rouw-
proces. Daarom ondersteunt 
en inspireert Yarden nabe-
staanden bij het afscheid ne-
men van hun dierbaren. Yar-
den verzorgt een passend af-
scheid, waar  nabestaanden 
een persoonlijke invulling 
aan geven, in een passende 
omgeving. 
In de regio Haarlem kunt u 
terecht bij Uitvaartcentrum 
Kennemerland aan de Zijl-
weg in Haarlem. Hier kan-
men rekenen op de profes-
sionele en betrokken me-
dewerkers. Zij ondersteu-
nen betrokkenen en stellen 
de persoonlijke wensen cen-
traal. Zodat men later terug 
kan kijken op een goed af-
scheid. Een afscheid dat u 
verder helpt.
In het uitvaartcentrum van 
Yarden Uitvaartcentrum 
Kennemerland krijgt men al-
le tijd en rust om afscheid 
te nemen van de overleden 
dierbare. Op een manier die 
bij hen past. Het uitvaart-
centrum beschikt over maar 
liefst tien afscheidskamers. 
Dit zijn zogenaamde 24-uurs 
kamers: deze zijn dag en 
nacht toegankelijk. Nabe-

staanden krijgen een sleu-
tel zodat zij afscheid kun-
nen nemen op de momenten 
dat zij dat willen, zonder dat 
u vooraf een afspraak maakt. 
Er is voldoende parkeergele-
genheid.
Ons uitvaartcentrum is inge-
richt volgens het Feeling En-
vironment–concept. Dit ken-
merkt zich door warme kleu-
ren en materialen. Door de-
ze wijze van inrichting wordt 
een huiselijke sfeer gecre-
eerd. Men kan de kamer nog 
persoonlijker maken door 
er eigen foto’s, bloemen of 
kaarten neer te zetten. Ook 
staat er staat altijd gratis kof-
fie, thee of water voor u klaar. 
De persoonlijke insteek en 
intieme sfeer maken dat u 
en uw gasten zich snel thuis 
zullen voelen. De betrokken 
en gastvrije medewerkers 
ondersteunen u, ook bij de 
zorg voor uw dierbare.
Afscheid nemen is al moeilijk 
genoeg. Yarden helpt hierbij 
door u op uw eigen manier 
afscheid te laten nemen van 
uw dierbare. Ook als u niet of 
elders verzekerd bent. 
Yarden Uitvaartcentrum 
Kennemerland, Zijlweg 183, 
Haarlem, telefoonnummer: 
0800-1292.

De Fakkel voor instroom 
basisonderwijs

Velsen-Noord – De ge-
meente Velsen heeft samen 
met de IJmondgemeenten 
en de gemeente Castricum 
een convenant afgesloten 
met schakelklas De Fakkel in 
Heemskerk. 
Hier kunnen kinderen tus-
sen 4 en 12 jaar die de Ne-
derlandse taal niet machtig 

zijn instromen in het onder-
wijs. Na een jaar op De Fak-
kel moeten zij op een basis-
school in hun eigen omge-
ving kunnen verdergaan. Het 
convenant geldt voor kinde-
ren die in Velsen-Noord wo-
nen. Andere Velsense kinde-
ren mogen hiervoor richting 
Haarlem. 

www. .nl

www. .nl

Bekijk de Sint 
nieuwsuitzending 
op rtvseaport.nl

rtvseaport.nl/agenda
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Amerikaanse 
December Party in de Spil
De Spil - Voor een ieder die 
zin heeft in een warm en 
feestelijk samenzijn, opent 
Buurtcentrum de Spil op 
dinsdag 22 december om 
16.30 uur haar deuren. Dan 
is er een echte Amerikaanse 
December Party!
Gezelligheid in de decem-
bermaand is niet voor ieder-
een vanzelfsprekend. An-
deren kunnen er geen ge-
noeg van krijgen. Elke gast 
ontvangt op onze decem-
berparty 2 consumptiebon-
nen en heerlijke, door ons 
kookteam gemaakte, soep. 
Na een drankje nodigen wij 
u uit voor het buffet wat wij 
van de meegebrachte etens-
waren hebben samenge-
steld. Neem dus je favoriete 
gerecht mee want het is een 
Amerikaanse party! Zonder 

gerecht heeft u geen toe-
gang tot de party! 
Graag weten wij op hoeveel 
gasten wij kunnen rekenen. 
U dient zich dus in te schrij-
ven. 
Dit kan tot donderdag 17 de-
cember bij onze receptie, tel. 

0255-510186. Geeft u s.v.p. 
ook door wat u meebrengt. 
Wij kunnen u ook helpen 
aan culinaire tips voor de 
gerechten. 
Deze party is voor iedereen 
uit de buurt. Meer weten? 
Bel 0255-510186.

Tablet- en iPad-
workshop voor senioren

De Brulboei - In Buurt-
huis de Brulboei kunt u zich 
nog steeds opgeven voor de 
workshop Omgaan met je Ta-
blet of iPad in twee lessen. Er 
wordt dan aandacht besteed 
aan het apparaat en het be-
sturingssysteem. Onder an-
dere wordt gekeken naar in-
ternet, facebook, foto’s uit-
wisselen tussen tablet en 

computer enz. De kosten be-
dragen 15 euro per deelne-
mer. 
De workshop is op don-
derdagmiddag  van 13.30 
tot 15.30 uur en begint zo-
dra voldoende deelnemers 
zich hebben aangemeld. 
Graag uw eigen iPad meene-
men! Meer weten? Bel 0255-
510652.

‘Monique zingt’ 
in Velserduin

Velserduin - Het Zondag-
MiddagPodium brengt u zon-
dag 15 november het vrolijke 
programma ‘Monique zingt’ 
in Verzorgingshuis Velser-
duin in IJmuiden. De zange-
res verrast u met een mooi 
Nederlandstalig liedjespro-
gramma, met nummers die 

u zeker zult herkennen. De 
voorstelling begint om 14.00 
uur en vanaf 13.30 uur is de 
zaal open. Kaarten à 4 euro 
zijn verkrijgbaar bij alle Zo-
MiPo-locaties en zondag aan 
de zaal. Meer weten? Bel 
0255-510652 (Buurthuis de 
Brulboei).

De Dwarsligger - Zater-
dag 14 november wordt er 
bij Buurtcentrum de Dwars-
ligger weer een rommel-
markt gehouden. U bent van-
af 9.00 uur van harte wel-
kom. Wilt u een tafeltje reser-
veren, dan verzoeken we u 
vanaf maandag 9 november 
te bellen met Gerda Broek 
(0255-522782) S.v.p. bellen 
na 9.30 uur. Meer weten over 
de rommelmarkt? Bel 0255-
512725.

Rommelmarkt

De Brulboei - Een leerza-
me cursus waarin u werkt 
met zelf meegebrachte ma-
terialen. In deze lessen wordt 
met olieverf geschilderd. Er-
varen docent Ton Jongejans 
begeleidt de cursisten. U 
heeft de vrijheid om zelf het 
te schilderen onderwerp te 
bepalen. Er is nu plaats voor 
nieuwe cursisten. De lessen 
zijn op woensdagavond van 
19.30 tot 22.00 uur. Een heel 
seizoen van 30 lessen kost 
211,50 euro maar u betaalt 
de lessen vanaf het moment 
dat u inschrijft. Meer weten? 
Bel 0255-510652.

Schilderen met 
olieverf

De Spil – Met ingang van 1 
september is er weer wekelijks 
een gratis juridisch spreek-
uur op dinsdag van 19.30 tot 
20.30 uur. Het spreekuur vind 
plaats in Buurtcentrum de 
Spil in IJmuiden. U kunt dan 
over al uw juridische zaken 
advies vragen. Van strafrecht 
tot familierecht en van vreem-
delingenrecht tot bestuurs-
recht. Meer weten? Bel 0255-
510186.

Juridisch 
spreekuur

De Stek - Drie weken lang 
wordt er in Wijkcentrum de 
Stek in Velsen-Noord op 
dinsdagavond stamppot ge-
kookt voor de buurtbewo-
ners. Gezellig met elkaar 
genieten van een winter-
se maaltijd. En dat voor een 
klein prijsje. Iedereen is wel-
kom, jong en oud op dins-
dag 17 november, dinsdag 
24 november en dinsdag 1 
december. De maaltijd kost 
2,50 euro per persoon (ex-
clusief consumpties) en is 
van 17.45 uur tot 18.45 uur. 
U moet zich wel van te vo-
ren aanmelden, uiterlijk een 
dag van te voren tot 12.00 
uur. U kunt zich aanmelden 
bij Wijkcentrum de Stek, te-
lefoon: 0251-226445.

Stamppot 
in de Stek

De Brulboei - Op zondag 29 
november houdt uw buurt-
huis een ‘Hamsterrommel-
markt’ van 10.00 tot 14.00 
uur. In de grote zaal wor-
den alle spullen aangebo-
den voor 1 euro. En er is heel 
veel te koop. Reden genoeg 
om langs te komen en lekker 
rond te struinen. Helemaal 
met de feestdagen in het 
vooruitzicht. De opbrengst 
van deze Rommelmarkt is 
voor De Brulboei zelf. Entree 
als altijd gratis. Kom allemaal 
en sla uw slag. Meer weten? 
Bel 0255-510652.

Hamster-
rommelmarkt

De Brulboei - Op donderdag 
26 november kunt u in Buurt-
huis de Brulboei deel 2 zien 
van ‘Konvooi PQ 17 Paulus 
Potter’ deel 2, het vervolg van 
de avond op 29 oktober. We 
volgen de overlevenden op 
hun reis naar Nova Zembla. 
Na de pauze ziet u ‘The Great 
Escape’. Een film over het 
verloren gaan van de vier-
kant getuigde viermaster de 
Olivebank in de begindagen 
van de Tweede Wereldoorlog.  
Kaarten à 2,50 euro zijn ver-
krijgbaar aan de balie van uw 
buurthuis en donderdag aan 
de zaal. De eerste film begint 
om 20.00 uur. Meer weten? 
Bel 0255-510652.

IJmuiden wat..

De Dwarsligger – In Buurt-
centrum de Dwarsligger is 
er iedere dinsdagavond Jazz 
dance voor meiden vanaf 10 
jaar van 18.00 tot 19.00 uur. 

De kosten zijn 93 euro op ba-
sis van 30 lessen. 
Meer weten? Bel 0255-
548548 (vraag naar het cur-
susbureau).

De Spil – Zumba voor kids 
zijn leuke en gezonde dans-
lessen voor kinderen. De 
startdatum is vrijdag 13 no-
vember. De cursus vindt 
plaats van 16.00 tot 17.00 uur. 
De kosten zijn 60 euro voor 
20 lessen. Inschrijven kan bij 
Buurtcentrum de Spil of via 
www.welzijnvelsen.nl. 
In Buurtcentrum  de Spil zijn 
ok nog enkele plaatsen vrij 
bij: Zumba op dinsdagavond  
van 19.00 tot 20.00 uur, Power 
Flow Yoga op dinsdagavond 
van 20.00 tot 21.00 uur en 
de gewone yoga donderdag-
avond. Opgeven via de Spil of 
via www.welzijnvelsen.nl.

Zumba (kids) 
en Yoga

Het Terras – Ook u kunt 
sportief bewegen in Dorps-
huis het Terras in Sant-
poort-Noord. Op maandag 
van 13.30 tot 14.30 uur kunt 
u meedoen aan SeniorenFit. 
Onder leiding van de   en-
thousiaste en ervaren docent. 
Er zijn nu helaas nog niet vol-
doende aanmeldingen dus 
als u interesse heeft meld u 
dan snel aan dan kunnen we 
beginnen. Seniorenfit kost 
77,50 voor 30 lessen. Meer 
informatie en aanmelden bij 
het cursusbureau van SWV 
op nummer: 0255-548548. 

Seniorenfit

Jazz dance
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Doornroosje laatste 
productie van Eigenwijs
IJmuiden - Het bestuur van 
Eigenwijs Musicalkids Vel-
sen heeft de uiterst moeilij-
ke beslissing moeten nemen 
om de Algemene Ledenver-
gadering voor te stellen de 
vereniging op te heffen na 
de productie van de musi-
cal ‘Doornroosje’ op 8 en 9 
april 2016.
De afgelopen jaren hebben 
achtereenvolgens een aan-
tal bestuursleden te kennen 
gegeven dat zij hun func-
tie willen neerleggen in ver-
band met andere bezighe-
den. Allen hebben zich dan 
al geruime tijd voor de mu-
sicalvereniging voor jon-
geren en kinderen ingezet. 
Helaas konden er, ondanks 
herhaalde oproepen, geen 
opvolgers voor deze vrijwil-
ligerstaken worden gevon-
den. Het besluit tot ophef-
fing van de vereniging Ei-
genwijs gaat de bestuurs-
leden zeer aan het hart. Ei-
genwijs Musicalkids Velsen 
is in 1998 opgericht door 
een aantal enthousiaste vrij-
willigers om de jongeren in 
Velsen de mogelijkheid te 
bieden zich met de prachti-
ge wereld van theater bezig 
te houden. Voorzitter Patrick 
Bellaart: ,,Eén van de oprich-
ters, Marja Lindhout, is nog 
steeds betrokken. Niet meer 

als bestuurslid, zoals toen, 
maar als onze fantastische 
regisseur.” Sinds de oprich-
ting hebben jaarlijks tussen 
de veertig en zestig jonge-
ren en kinderen uit Velsen 
en omgeving op de plan-
ken van Stadsschouwburg 
Velsen gestaan. Achter de 
schermen zijn jaarlijks tallo-
ze vrijwilligers en professio-
nals met enthousiasme voor 
hen bezig geweest. Bellaart: 
,,Iedereen die op welke ma-
nier dan ook bij Eigenwijs 
betrokken is geweest, mag 
daar trots op zijn. Wij zijn dat 
in ieder geval op hen alle-
maal.”
De laatste musical van Ei-
genwijs, ‘Doornroosje’, wordt 
op het vertrouwde podium 
van Stadsschouwburg Vel-
sen opgevoerd op vrijdag 
8 en zaterdag 9 april 2016. 
Na de hitmusicals ‘Ja Zuster, 
Nee Zuster’ (2014) en ‘Kunt 
u mij de weg naar Hamelen 
vertellen, mijnheer?’ (2015) 
nemen de jonge talenten 
van Eigenwijs het publiek 
mee naar een sprookjeswe-
reld vol feeën, prinsessen 
en stoere prinsen. Het is de 
slechte fee Diadora die roet 
in het eten dreigt te gooien.
Kaarten zijn verkrijgbaar via 
www.stadsschouwburgvel-
sen.nl of 0255-515789.

Velsen - In de landelijke pers 
zijn verontrustende berichten 
verschenen over de activiteiten 
van het ANBO hoofdkantoor te 
Woerden. Alle ongeveer 480 af-
delingen in het land zijn door 
Woerden op non-actief gesteld, 
dat betekent dat alle bankreke-
ningen zijn geblokkeerd en le-
denlijsten in beslag genomen. 
Per 1 januari worden alle bestu-
ren en afdelingen opgeheven. 
Woerden stelt zich op het stand-
punt dat: besturen en afdelin-
gen niet nodig zijn, en dat in-
dividuele leden zelf wel in staat 
zijn om activiteiten te organise-
ren, eventueel met behulp van 
Woerden, ook financieel. Lo-
kale penningmeesters worden 
door Woerden niet meer ver-
trouwd. Landelijk heerst gro-
te verontwaardiging over deze 
gang van zaken, met als gevolg 
zeer veel opzeggingen van le-
den en afdelingen. Ook het be-
stuur van de afdeling Santpoort 
Velserbroek stapt binnenkort op 
als lid van de ANBO. Zij blijven 
echter wel beschikbaar en be-
raden zich inmiddels over het 
oprichten van een nieuwe ver-
eniging, eventueel gezamen-
lijk met de omringende AN-
BO-afdelingen. Zij adviseren u 
om eens naar de site te kijken 
van de Nieuwe Bond van Oude-
ren Verenigingen Nederland, de 
NbvON: www.NbvON.nl. Zij ge-
ven dezelfde faciliteiten als de 
ANBO maar de contributie is la-
ger. Verder wordt meegedeeld 
dat alle lopende activiteiten van 
de afdeling in Santpoort Velser-
broek gewoon doorgaan, zoals 
klaverjassen, bridge, schilderen 
enzovoorts. Ook de belasting-
aangiften worden nog  steeds 
verzorgd. Opzeggen kan schrif-
telijk bij ANBO, Postbus 2012, 
3440 DA Woerden, servicecen-
ter @anbo.nl of telefoonnum-
mer: 0348-466690.

Einde ANBO 
Santpoort 

Velserbroek

Velsen-Zuid - Voorafgaand 
aan de wedstrijd Telstar-Volen-
dam hebben vertegenwoordi-
ger van de gemeente Velsen, 
politie,  justitie en Telstar het 
convenant betaald voetbal on-
dertekend. Hiermee zorgen de 
convenantpartners er samen 
voor dat de supporters in een 
veilige sfeer plezier beleven aan 
voetbalwedstrijden. Het conve-
nant heeft een geldigheid van 
twee voetbalseizoenen. Daarna 
wordt bekeken of de samen-
werking in het kader van de 
openbare orde en veiligheid ef-
fectief is geweest.

Convenant 
betaald voetbal

Santpoort meets Radboud
Santpoort-Zuid - Scouting-
vereniging Sint Radboud is 
een begrip in Santpoort. Dit 
scoutingseizoen wordt het 
70-jarig jubileum gevierd. Op 
5 september werd binnen de 
scouting zelf al een speciale 
dag gevierd en dit was ook 
het startschot voor het spe-
ciale jubileumseizoen. 
In dit jubileumseizoen mag 
een dank aan het dorp niet 
bij ontbreken. Meer dan eens 
zijn de scouts van de Mid-
denduinerweg in het dorp te 
vinden en aanwezig op ver-
scheidene dorpsevenemen-
ten. Daarom zal er deze za-
terdag, als dank, een spe-
ciaal evenement georgani-
seerd worden op het kermis-
landje (van Dorpsfeest Sant-
poort), wat bekend zal staan 
onder de naam Santpoort 

meets the Radboud. Alle on-
derdelen van de scoutingver-
eniging organiseren aparte 
spellen, die met Radboud en/
of scouting te maken heb-
ben. 
Hiermee wil scouting St. Rad-
boud de inwoners in het dorp 
en uit de omgeving opnieuw 
kennis laten maken met deze 
mooie vereniging.
Voor alle jeugdleeftijden zul-
len er activiteiten worden ge-
organiseerd, je kunt het zo 
gek niet bedenken, hoe kan 
dat ook anders met het mot-
to: ‘Laat je uitdagen’. 
Santpoort meets the Rad-
boud is zaterdag 14 decem-
ber van 12.00 tot 16.30 uur. 
Iedereen is van harte uitge-
nodigd om langs te komen 
en deel te nemen aan de ac-
tiviteiten!

Try-out Soli in Naaldkerk
Santpoort-Noord - Eind de-
ze maand gaat het Harmo-
nieorkest van Muziekver-
eniging Soli op concours in 
Zutphen. Ter voorbereiding 
op dit concours geeft zij een 
concert op zondag 15 no-
vember in de Naaldkerk in 
Santpoort-Noord.
Om de paar jaar gaat de Har-
monie van Soli op concours. 
Voor een concours moet de 
vereniging altijd uit een kor-
te lijst met verplichte werken 
een stuk kiezen en is er een 
langere lijst met vrije keuze-
werken. Soli heeft haar keu-
ze laten vallen op Bohemian 
revelry en Bacchus on a blue 
ridge. Dat concourswerken 
niet altijd moeilijk in het ge-
hoor hoeven te liggen bewij-
zen deze stukken. 
Bohemian revelry bevat vier 

Slavische dansen die zich-
zelf kenmerken door opzwe-
pende stukken met rustmo-
menten er tussenin. Het eer-
ste deel van Bacchus on a 
blue ridge begint met een 
mooie fagotsolo terwijl de 
blues van deel twee gespeeld 
wordt door de hoorn. Het 
derde deel wordt afgesloten 
met een vrolijke trompetso-
lo. Daarnaast zal de Harmo-
nie nog een paar andere wer-
ken ten gehore brengen.
Het concert begint op 15 no-
vember om 14.15 uur in de 
Naaldkerk (Frans Netscher-
laan 12) in Santpoort en is 
gratis toegankelijk. Na de 
pauze zal de Diemer Harmo-
nie nog optreden. Beide or-
kesten staan onder leiding 
van dirigent Vincent van den 
Bijlaard.

Markt voor goede doelen
Santpoort-Noord - De 
Santpoortse handwerkclub, 
de Wereldwinkel en creatie-
ve Oma bloemsierkunst hou-
den op zaterdag 14 novem-
ber een creatieve markt in de 
recreatiezaal van Velserhooft 
(ingang naast de speeltuin). 
De opbrengst komt ten goe-
de aan Stichting OIG/IHD en 
Ronald Mc Donald logeer-
huis. De markt duurt van 
12.00 uur tot 16.00 uur. Meer 
weten? Bel 023-5386567.

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
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Werken in de natuur
Afgelopen zaterdag hebben de 
Vrienden van Kennemergaarde en 
de gemeentelijke ploeg van wijk-
post Santpoort voor de vierde 
keer een natuurwerkdag gehou-
den. Een groep van 25 enthousi-
aste vrijwilligers (jong en oud) 
heeft geholpen bij diverse werk-
zaamheden in het Santpoortse 
park Kennemergaarde.

Een goed begin is het halve werk. Er 
werd begonnen met het planten van 
twee bomen: een tamme kastanje 
en een walnoot. Maar ook bloemen-

bollen planten, snoeien, het verwij-
deren van oude en terugplaatsen 
van nieuwe palen behoorden tot de 
werkzaamheden. In de loop van de 
ochtend bracht milieuwethouder 
Floor Bal een bezoek aan de enthou-
siaste vrijwilligers.  

In het kader van Landschapsdag  
werd er ook in IJmuiden hard ge-
werkt. In het natuurgebied Ken-
nemerstrand staken gedeputeerde 
Tjeerd Talsma en wethouder Annet-
te Baerveldt de handen uit de mou-
wen. (foto: gemeente Velsen) 

Sinterklaas in aantocht
Aanstaande zaterdag 14 november 
komt Sinterklaas om 16.15 uur aan 
op de Loswalkade te IJmuiden. Na-
dat hij is welkom geheten door bur-
gemeester Amy Koopmanschap zal 
de goedheiligman om 17:00 uur in 
optocht richting Plein 1945 gaan.

De route is als volgt: Loswalkade, Ka-
naaldijk, Kerkstraat, Kennemerlaan, 
Marktplein, Lange Nieuwstraat, Plein 
1945. Om 17.25 uur komt hij aan op 
het Kennemerplein, waar halt wordt 
gehouden tot 18.00 uur. Het laatste 
deel van de route eindigt om 18.45 uur 
op Plein 1945, waar diverse festivitei-
ten zijn gepland. In verband met de in-
tocht van de Sinterklaas is genoemde 
route dus niet beschikbaar voor ove-
rig verkeer. (foto: Ko van Leeuwen)

Startpunt Geldzaken uitgebreid

Haal meer uit je geld!
Goed met je geld omgaan – wie 
wil dat nou niet? Genoeg hebben 
om van rond te komen en liever 
nog wat overhouden. Via Startpunt 
Geldzaken kunt u precies bereke-
nen wat u het beste kunt doen. En 
sinds 1 november kan er nog meer 
mee. Kijk op ‘Haal meer uit je geld’ 
via www.velsen.nl

Het Startpunt Geldzaken helpt u om 
uw fi nanciën goed te regelen. Sinds 
1 oktober staat het Geldplan ‘Beter 
Rondkomen’ erop, een digitaal hulp-
middel dat u wegwijs maakt in uw ei-
gen fi nanciële zaken.  Mensen die het 
invullen, besparen gemiddeld 170 eu-
ro per maand! Misschien net het be-
drag dat u elke maand tekort komt. 
Sinds 1 oktober hebben al 29 mensen 
in Velsen van dit Geldplan gebruik ge-
maakt. 

Wie advies nodig heeft bij het invullen 
kan een beroep doen op de Formulie-

renbrigade van de gemeente Velsen, 
via Socius te bereiken: 088-8876900. 

Sinds 1 november kunt u nog meer 
doen met het Startpunt Geldzaken. 
Het Geldplan ‘Sparen, afl ossen of Be-
leggen’ staat er nu op. Als u geld over 
hebt, en u vraagt zich af wat u daar 
nou het beste mee kan doen, kunt u 
dat Geldplan gebruiken. 

Het invullen van de digitale geldplan-
nen is best een klus. U moet aller-
lei uitgaven bekijken: energie, de au-
to, verzekeringen en zo meer. U krijgt 
er allerlei tips bij en u kunt tarieven 
of rentepercentages vergelijken. Zo 
krijgt u meer inzicht in wat in uw ge-
val de beste keus is om geld te bespa-
ren of om het meer te laten opbreng-
en. 

Ga naar www.velsen.nl, homepage, 
kolom ‘Direct naar’ naar Haal meer 
uit je geld.

Begrotingsspecial 2016
Elk jaar maakt de gemeente Vel-
sen een begroting, waarin staat 
wat er het komend jaar gaat ge-
beuren en hoe dat wordt bekos-
tigd.

In deze editie van de Infopagina 

treft u de begrotingsspecial 2016 
aan. Met daarin aandacht voor za-
ken als het ‘sociale domein’, de ont-
wikkeling van Velsen op de langere 
termijn, de plannen met de jacht-
haven in IJmuiden aan Zee, het mi-
lieu en de regionale samenwerking.

Meepraten over toekomst
Op dinsdag 10 november werd in er 
het Telstarstadion gesproken over 
de toekomst van Velsen.

De ruim 100 aanwezigen, waaron-
der bedrijven en maatschappelij-
ke organisaties, kregen informatie 
over de verschillende projecten die 
de gemeente heeft opgepakt om Vel-

sen bestendig te maken voor de toe-
komst. Elders in deze Infopagina 
leest u daar meer over, in de Begro-
tingsspecial bij de Structuurvisie. 
Op de foto ziet u Niels Kreuger, me-
dewerker aan het project Techport 
die voor belangstellenden de plan-
nen voor een Techniek Campus liet 
zien. (foto: Reinder Weidijk)
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2300 leerlingen doen 
mee aan Schooljudo
Afgelopen donderdag 5 no-
vember heeft sportwethouder 
Annette Baerveldt het start-
schot gegeven voor het School-
judo project in onze gemeente.

Alle basisscholen in IJmuiden en 
Velsen-Noord doen mee. In to-
taal volgen bijna 2300 leerlin-
gen een serie judolessen in de 
zaal van ABC Kops aan de Betel-
geuzestraat 4 te IJmuiden. In de-
ze zogeheten dojo wordt druk ge-
oefend. ABC Kops kan met behulp 
van Sportimpuls leerlingen laten 

kennis maken met judo. Sportim-
puls is een subsidieregeling die lo-
kale sport- en beweegaanbieders 
fi nancieel ondersteunt bij de op-
zet van hun activiteiten om meer 
mensen te laten laten sporten of 
bewegen. Voor Schooljudo werkt 
ABC Kops samen met Schooljudo.
nl en gemeente Velsen. 

Op de foto ( Reinder Weidijk) wet-
houder Baerveldt, die met ver-
wondering toekijkt naar de ‘kop-
rol’ van Jos Kops.

Het college van burgemeester en wethouders nodigt 
u van harte uit om bij de 5e Velsense stadslezing 
aanwezig te zijn.

Op woensdag 18 november 2015 om 20.00 uur in de 
Burgerzaal van het Gemeentehuis in IJmuiden.
Dr. Arjen Bosman, onderzoeker en auteur gespecialiseerd 
in de aanwezigheid van de Romeinen in deze regio geeft 
dit jaar invulling aan deze lezing met als onderwerp:

Rome aan de Noordzee, Burgers en 
Barbaren te Velsen

Precies 2000 jaar geleden hebben de Romeinen hun 
eerste fort te Velsen gebouwd. In de lezing komen alle 
vragen over het waar, het waarom en hoe dit gebeurde 
uitgebreid aan de orde.

U bent welkom vanaf 19.30 uur in de Burgerzaal van 
het Gemeentehuis, ingang Plein 1945 te IJmuiden. 

Aanmelden voor woensdag 11 november via mail: 
communicatie@velsen.nl

De inschrijving gaat op volgorde van binnenkomst.

Stadslezing 2015

Sluitingen Velsertunnel
Van maandag 9 november tot en 
met vrijdag 13 november is de 
Velsertunnel elke nacht deels af-
gesloten. De tunnel is steeds dicht 
tussen 20.00 uur en 05.00 uur.

Eén tunnelbuis blijft open, zodat 
verkeer richting Beverwijk door de 
tunnel kan blijven rijden. Verkeer 
richting IJmuiden rijdt via de ca-

lamiteitenbogen en de Wijkertun-
nel. Rijkswaterstaat voert voorbe-
reidende werkzaamheden uit voor 
de renovatie van de Velsertunnel in 
2016. Deze data zijn onder voorbe-
houd. Sluitingen in de tunnel kun-
nen schuiven of niet doorgaan, van-
wege incidenten of onverwachte si-
tuaties in de Velsertunnel of Wijker-
tunnel. (foto: Rijkswaterstaat)

Asfalteringswerkzaam-
heden in Velsen-Noord
In het weekend van 20 t/m 22 no-
vember 2015 brengt aannemings-
bedrijf BAM nieuw asfalt aan op 
een groot deel van de hoofdrij-
baan van de Breedbandweg tus-
sen de Witte Hekweg en de Wenc-
kebachstraat in Velsen-Noord.  
Tijdens de werkzaamheden  is dit 
weggedeelte voor alle verkeer af-
gesloten. 

Omleiding
Voor bestuurders van motorvoer-
tuigen met bestemming ingang Tata 
Steel aan de Breedbandweg of Sport-
park Rooswijk wordt een omlei-

dingsroute aangegeven via de Staal-
straat en Rooswijkweg. De Witte 
Hekweg/parkeerterrein sportpark 
is ook via deze omleidingsroute be-
reikbaar. 

Fietsers en voetgangers worden om-
geleid op de momenten dat dit nodig 
is. Oversteken van de hoofdrijbaan 
zal dan ook niet steeds op de vaste 
locaties mogelijk zijn.

Bij ongunstige weersomstandighe-
den worden de werkzaamheden een 
week opgeschoven.

Aanmelden via communicatie@velsen.nl
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Eerbetoon aan verzetsstrijder

Herman Harsveldpad
Op verzoek van het Comité 4 en 
5 mei is verzetsstrijder Herman 
Harsveld vorige week donderdag 
op een bijzondere wijze geëerd. 
Het rijwielpad, dat loopt  van-
af de Wijkermeermeerweg bo-
ven de Velsertunnel en eindigt bij 
Harsveld  Apparatenbouw aan de 
Leeghwaterweg in Velsen-Noord, 
heeft zijn naam gekregen.

Dochter Manda, die is geboren na 
het overlijden van haar vader, heeft 
het straatnaambord onthuld. Deze 
bijzondere gebeurtenis werd bijge-
woond door vele familieleden. Na-
mens de gemeente was ook Ronald 
Vennik aanwezig. De wethouder was 
vol lof over de bewezen diensten van 
de heer Harsveld. 

Wie was Herman Harsveld ?  
Harsveld is geboren op 17 augustus 
1916 in Velsen-Noord en daar op-
gegroeid. Hij is onder andere sport-

instructeur bij het Korps Mari-
niers geweest, heeft gediend in In-
dië van 1937 tot 1939 en trad daar-
na in dienst bij de Koninklijke Mare-
chaussee. Tijdens de oorlog pleegde 
hij vele verzetsdaden waaronder een 
overval in Maassluis. Hij nam deel 
aan het bevrijden van verzetslieden 
vanuit bureau Weteringschans en 
aan de bevrijding van Arie Clazing 
uit Velsen-Noord vanuit het Oranje-
hotel in Scheveningen. 

Wegens een vals persoonsbewijs is 
Harsveld opgepakt in Rotterdam 
en op Dolle Dinsdag getranspor-
teerd naar kamp Vught. Vandaar is 
hij overgebracht naar Neuengam-
me, waar hij - tijdens zijn arbeid als 
krijgsgevangene - op 15 januari 1945 
omkwam als gevolg van een bombar-
dement op Hamburg door de gealli-
eerden. Herman Harsveld  ligt be-
graven op het Ereveld Loenen. (foto: 
Gerard van Broekhuijsen)

Daktuin op Julianabrug
Wat hebben vocht in beton en 
groene daken met elkaar te ma-
ken? Veel! Kijk maar naar de 
fraaie Julianabrug aan het begin 
van de Kennemerlaan. Afgelo-
pen dinsdag is er in de bestaan-
de plantenbakken een construc-
tie aangebracht. Deze is bekleed 
met bitumen met daarboven op 
sedumbeplanting. Op deze ma-
nier wordt het beton van de mo-
numentale brug beschermd te-
gen vocht.

De Julianabrug (1930) verbindt de 
Kennemerlaan met Oud-IJmui-
den. De brug wordt gekenmerkt 
door een bijzondere architectuur-
stijl (Amsterdamse School) en is 
een gemeentelijk monument. Het 

beton van de brug lijdt al jaren on-
der vochtproblemen. Dat kwam 
vooral door de plantenbakken aan 
de buitenkant van het hekwerk (fo-
to onder). In de bakken werden 
jaarlijks plantjes gezet, maar on-
derhoud daarvan was lastig en ge-
vaarlijk. In de praktijk lag er vaak 
rommel in. 

Twee vliegen in een klap
Nu is gekozen voor een oplossing 
die de brug beschermt én verfraait. 
De plantenbakken zijn voorzien 
van sedum:  vetplanten die goed te-
gen droogte kunnen. De construc-
tie is lichtgewicht, groen en heeft 
weinig onderhoud nodig. (foto’s: 
Reinder Weidijk en gemeente Vel-
sen)

De bakken zijn een klein voorbeeld 
van hoe huizen- en schuurdaken 
er uit kunnen zien met sedumbe-
planting. Een groen dak heeft veel 
milieuvoordelen. Zo is een gebouw 
met een groen dak gemiddeld 3°C 
koeler in de zomer, terwijl het dak 
in de winter isoleert. Ook houdt 
het dak regenwater goed vast, 
waardoor de kans op waterover-
last kleiner is bij stevige stortbui-

en. Groene daken dempen gelui-
den van buitenaf en vangen fi jnstof 
in de lucht af. Een ander voordeel 
is dat meeuwen niet graag broeden 
op groene daken, wat weer scheelt 
aan meeuwenoverlast. Veel mi-
lieuvoordelen dus. Niet voor niets 
heeft de gemeente Velsen zich in 
het Milieubeleidsplan voorgeno-
men om de aanleg van groene da-
ken te stimuleren. 

Groene daken bieden 
veel milieuvoordelen
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Begroting Velsen 2016
De gemeente Velsen heeft 
haar financiën op orde. In 
2016 komen er geen bezui-
nigingen. Er is zelfs wat geld 
voor nieuwe dingen. Voor in-
woners betekent het in ie-
der geval dat de lasten (be-
lastingen en aanslagen) niet 
omhoog gaan. 

Behalve over financiën gaat de-
ze speciale uitgave over de Be-

groting 2016 ook over de nieuwe 
en extra taken die Velsen heeft 
in het ‘sociale domein’, de ont-
wikkeling van Velsen op de lan-
gere termijn (Structuurvisie), de 
plannen met IJmuiden aan Zee, 
het milieu en – bijna als paraplu 
over wat er in en rond Velsen ge-
beurt – de regionale samenwer-
king. 
Meer informatie op www.velsen.
nl onder ‘Begroting 2016’. 

Velsen heeft een solide financiële 
huishouding; ook de komende ja-
ren staat Velsen niet rood. Dat is 
in overheidsland momenteel niet 
vanzelfsprekend, dus dat is iets om 
trots op te zijn. Het jaar 2017 ziet 
er nog het minst gunstig uit, maar 
Velsen zorgt ervoor dat er ruim-
te is om tegenvallers op te van-
gen. Dankzij deze solide financië-
le huishouding dalen de gemiddel-
de lasten van de inwoners en be-
drijven iets. Het totaalbedrag voor 
de Onroerend Zaak Belasting, de 
riool- en afvalstoffenheffing gaat 
iets naar beneden. Het verschil is 
klein, maar de som van de netto 
aanslagen is lager dan vorig jaar. 

Techniek 
Economie is de kurk waarop de sa-
menleving van Velsen drijft. Twee 
ontwikkelingen willen we in het bij-
zonder belichten: Techport en City-
marketing. 

De afgelopen jaren werkt de gemeen-
te Velsen samen met het onderwijs 
en het bedrijfsleven stap voor stap 
aan de voorbereiding van de Tech-

port: dé plek van technisch vakman-
schap in Nederland. De drie partijen 
willen er samen voor zorgen dat jon-
geren in Velsen kiezen voor een oplei-
ding waar werk in is, dat de opleidin-
gen daar op aansluiten, en dat het be-
drijfsleven zorgt voor innovatie. Van 
verschillende kanten groeit de er-
kenning voor dit plan; het staat op de 
agenda van de Amsterdam Economic 
Board (MRA) en het rijk heeft subsi-
die toegezegd. De Techport is een be-
langrijke bron van werkgelegenheid 
voor inwoners van Velsen nu en in de 
toekomst. Iedereen die kiest voor een 
technische opleiding, kiest bijna ge-
lijk voor de zekerheid van een baan. 

Bekendheid
Citymarketing houdt in  dat Velsen 
zich inspant om de kwaliteiten en 
mogelijkheden van de gemeente bre-
der herkenbaar te maken – niet al-
leen in Nederland, maar ook in Euro-
pa. Een gemeente kan ambities heb-
ben, maar dat moeten anderen wel 
weten! Velsen omvat een bijzondere 
combinatie van industrie (Techport, 
zeehaven), natuur (duinen, parken), 
cultuur (landgoederen, festivals) en 
mooi wonen. De burgemeester Rij-
kersbuurt in Santpoort-Zuid stond 
niet voor niets in de top tien op de 
lijst van wijken met een kwalitatief 
hoogwaardige woonomgeving. Het 
is fijn wonen in Velsen en het is een 
goede plek voor bedrijven om zich 
hier te vestigen – daar gaat Citymar-
keting over.  

Nieuwe en extra taken

Werk, jeugdhulp en zorg
De transformatie gaat over de 
nieuwe en extra taken die de ge-
meente Velsen sinds 1 januari 2015 
heeft gekregen op het gebied van 
werk (participatie), jeugdhulp en 
zorg; het ‘sociale domein’. In 2015 
is de overname en organisatie van 
die taken geregeld.  

In 2016 gaat Velsen kijken of de zorg 
& ondersteuning doeltreffender en 
efficiënter kunnen worden georgani-
seerd. Dat gaat op twee manieren: er 
wordt eerst gekeken naar de kracht 
van mensen zelf; wat iemand zelf 
kan doen, regelen of betalen. Velsen 
gaat niet meer ‘zorgen voor’, maar 
‘zorgen dat’ hulpvragen worden be-
antwoord. Daarnaast worden zorg 
en ondersteuning breder bekeken; 
een probleem met werk bijvoorbeeld 
gaat niet alleen over inkomen, maar 
kan gevolgen hebben voor de hulp 
aan kinderen of zorg voor ouderen. 
Zo ontstaat een completer beeld van 
wat iemand nodig heeft.

Deze manier van werken moet de 
kwaliteit van de hulp verbeteren, 
doeltreffender en efficiënter maken. 
Het motto is: één gezin, één plan en 

één regisseur voor mensen die zorg 
of ondersteuning nodig hebben. Wie 
het zelf kan, moet het zelf doen. Wie 
het niet kan, kan rekenen op de ge-
meente. 

De overname en uitbreiding van de 
taken in het sociale domein moeten 
worden gerealiseerd binnen het bud-
get dat Velsen daar voor heeft. Dat is 
ook het streven in 2016. Dat kan met 
gedegen maatwerk dat onder andere 
door de Sociale wijkteams wordt ge-
leverd. Zij zijn de oren en ogen voor 
de hulpvraag van de inwoners van 
Velsen. De sociale wijkteams bie-
den zelf hulp, overleggen met andere 
deskundigen en verwijzen door als 
het nodig is. Er zijn vier sociale wijk-
teams, die elke wijk in Velsen kun-
nen bedienen.  

Bij de ondersteuning van inwoners 
wordt ook gekeken in hoeverre sport 
als middel kan worden ingezet, voor-
al bij de hulpverlening aan kinderen 
en jongeren. 

Geld, techniek en naam 

Financiën op orde

Arjen Verkaik:
Kiezen voor een techni-
sche opleiding is bijna 
gelijk kiezen voor een 
baan. 

Annette Baerveldt: 
Wij staan dichter bij 
de inwoners als ge-
meente. Daarom én 
omdat we in de regio 
goed samenwerken, 
zijn de nieuwe zorgta-
ken een enorme kans 
om het beter te doen . 
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Velsen wil groeien en bloei-
en als gemeente, economisch 
sterk en duurzaam zijn. Dat 
vraagt om keuzes: waar wo-
nen, werken en ontspannen we 
in 2025? Hoe kunnen we de 
schaarse ruimte zo goed mo-
gelijk benutten? Hoe ziet de 
omgeving in Velsen er in de 
toekomst uit? Komt er bijvoor-
beeld meer ruimte voor natuur 
of juist meer woningbouw? Al 
deze vragen en meer worden 
beantwoord in een structuur-
visie, die weer is afgeleid van 
de ‘Visie op Velsen 2025: ken-
nisrijk werken’. Ook andere do-
cumenten hebben er invloed 
op, zoals de Woonvisie 2025 
en de Nota Accommodatiebe-
leid voor sportief Velsen 2010-
2015.

Veelzijdige voorloper
In 2016 werkt Velsen verder aan de 
structuurvisie via vier strategische 
prioriteiten: (1) Interessant IJmui-
den, (2) IJmond innovatieve regio, (3) 
Energiek Velsen en (4) Avontuurlijke 
kust & groen. 

Deze prioriteiten krijgen op vijf ma-
nieren een extra zetje:
•	 Techport: een extra impuls voor de 

Techniekcampus IJmond als dé 
plek waar waardering is voor tech-
niek en vakmanschap, als koplo-
per in de MRA en Nederland. 

•	 Cluster Offshore Windenergie: 
een stimuleringspakket voor de 
verdere ontwikkeling van IJmui-
den en IJmond als centrum voor 
de groeiende offshore windenergie 
(transport, aanleg en onderhoud). 

•	 Kust Informatie en Innovatie Cen-
trum (KIIC) & de Kustvisie: het 
KIIC moet hét brandpunt worden 
van activiteit in de kustzone. Sa-

men met de ontwikkeling van de 
Kustvisie maakt dit IJmuiden aan 
Zee aantrekkelijker. 

•	 Havenkwartier Halkade & Oud-
IJmuiden: versterking van het 
unieke karakter van dit markan-
te havenkwartier, voor meer uit-
straling van IJmuiden, Velsen en 
de IJmond. 

•	 Citymarketing en IJmuiden Rauw 
aan Zee: doorontwikkeling van de-
ze campagne om de identiteit en 
mogelijkheden van IJmuiden en 
Velsen goed voor het voetlicht te 
brengen. 

IJmond bereikbaar
In 2016 is de Velsertunnel negen 
maanden dicht. Als voorbereiding 
daarop is IJmond Bereikbaar gestart, 
met de Omgevingsdienst IJmond als 
trekker daarvan. IJmond Bereikbaar 
komt met praktische oplossingen om 
de verkeersdrukte te verminderen tij-
dens de sluiting van de tunnel. De ge-
meente Velsen is één van de werkge-
vers in de IJmond die haar werkne-
mers een financiële impuls geeft als 
zij met de fiets naar hun werk komen. 
Met het openbaar vervoer gaan kan 
ook. Hoe meer mensen met het OV 
gaan of met de fiets, hoe meer ruim-
te er is voor de automobilisten die ge-
bruik moeten maken van de beperkte 
aan- en afvoerwegen. Zo worden we-
gen beter benut. Tijdens de sluiting 
van de Velsertunnel blijft de tweede 
pont in bedrijf. 

Werken aan de toekomst

Structuurvisie

Ku(n)st en cultuur 
Velsen wil het gebied rond de 
jachthaven in IJmuiden aan 
Zee aantrekkelijker maken. 
De gemeente kan dat stimule-
ren door het mogelijk te ma-
ken om er te gaan wonen. Een 
andere manier is door er een 
Kust Innovatie en Informatie 
Centrum (KIIC) neer te zetten. 
Zo kunnen bezoekers altijd in 
IJmuiden terecht – ook als het 
niet zulk mooi weer is.   

Kust Innovatie en Informatie 
Centrum KIIC
Aan de plannen voor het KIIC wordt 
al enige tijd gewerkt; de gemeen-
te probeert dit samen met een aan-
tal externe partners te realiseren. In 
2016 moet duidelijk worden wat de 
beste plek voor het centrum is, welke 
partners, fondsen en bedrijven eraan 
mee willen werken, en of het lukt om 
minimaal € 1,3 mln te werven. Het 
uiteindelijke besluit of het Kust In-
novatie en Informatie Centrum er 

komt, wordt in 2017 verwacht. 

Cultuur
Velsen vindt het belangrijk dat haar 
inwoners makkelijk kennis kunnen 
maken met kunst en cultuur – ook 
de jonge inwoners. Daar worden cul-
tuurcoaches voor ingezet. Kunsten-
centrum, Bibliotheek en de ama-
teurkunstverenigingen werken in 
2016 verder aan de ontwikkeling van 
een ‘Jeugdcultuurpas’. Ook wordt 
onderzocht hoe cultuur een bijdrage 
kan leveren aan de doelen van het so-
ciaal domein. 

Ronald Vennik: 
Het motto is ‘beter be-
nutten’ – van wegen, 
openbare ruimte en ge-
bouwen. 

Robert te Beest: 
Het KIIC wordt een 
bruisende publieks-
trekker, die goed past 
bij Rauw aan Zee.
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Milieu en duurzaamheid speerpunten

Een kwestie van lange adem 
Velsen heeft verschillende 
woonkernen, die allemaal van 
goede kwaliteit zijn. In de ene 
wijk is veel groen, in de ande-
re zijn veel voorzieningen voor 
ouderen; elke woonkern heeft 
een eigen accent. In IJmui-
den wordt in 2016 verder ge-
werkt aan een grootstedelij-
ke uitstraling. Daarnaast kun-
nen mensen op drie verschil-
lende plekken in de gemeente 
hun eigen droomhuis bouwen 
in kluspanden of via zelfbouw. 
Begin 2016 start de verkoop.

Een duurzame woning bespaart bur-
gers geld, omdat ze minder kwijt zijn 
aan energie, bijvoorbeeld door be-
tere isolatie of door zonnepanelen. 
Duurzaam wonen is een speerpunt 
in 2016. Velsen wil daarnaast de ge-
bouwen die haar eigendom zijn ook 
voorzien van zonnepanelen. Het ge-
meentehuis zelf is daar een mooi 

voorbeeld van met 92 zonnepane-
len. Maar ook andere varianten zijn 
denkbaar, zoals in IJmuiden, waar 
basisschool de Zefier, peuterspeel-
zaal Zoeff en sporthal Zeewijk een 
‘levend dak’ hebben met plantjes en 
mos. Dat dak vangt water op als het 
veel regent, en zorgt voor afkoeling 
in de zomer en warmtebehoud in de 
winter. In 2016 worden alle gemeen-
telijke gebouwen bekeken op moge-
lijkheden van verduurzaming.

Velsertraverse 
Tot begin 2016 wordt gewerkt aan de 
N197 / Velsertraverse. Als het werk 
af is, kan het verkeer beter doorrij-
den is er minder uitstoot van uit-
laatgassen. Velsen betaalt eraan mee 
met geld dat bestemd is voor verbe-
tering van de luchtkwaliteit. 

Restwarmte 
Velsen onderzoekt in 2016 of het 
haalbaar is om restwarmte van Tata 
Steel te gebruiken voor verwarming 
van huizen in de gemeente. Dat kan 
Velsen niet alleen; daar is samen-
werking met en investering door het 
bedrijfsleven voor nodig. In 2016 
moet een bedrijfsplan duidelijkheid 
geven over de mogelijkheden.  

We kunnen het niet in ons eentje

IJmondiale samenwerking
De gemeente Velsen ziet zich – 
net als veel andere gemeenten 
in Nederland – gesteld voor 
opgaven die zij niet in haar 
eentje kan realiseren. Ook in 
deze ‘samenvatting’ van de 
begroting 2016 blijkt dat. Op 
het gebied van werk, jeugd-
hulp en zorg wordt intensief 
samengewerkt in de IJmond 
en daarbuiten. De zorg wordt 
regionaal of bovenregionaal 
georganiseerd, maar ook lo-
kale ervaringen worden regio-
naal uitgewisseld, zodat meer-
dere partijen er baat bij heb-
ben. 

Hetzelfde geldt op het inkomensvlak 
– werkgevers worden door IJmond 
Werkt! benaderd voor banen in het 
bedrijfsleven. Dan moet je je niet be-
perken tot Velsen. Als je met meer 
partners bent, kun je elkaar makke-
lijker opzoeken en versterken. 

Ook op het gebied van openbare or-
de en veiligheid zoeken partners el-
kaar op – op straat in het dagelijks 
leven, op de kermis of tijdens fees-
telijkheden, en in het havengebied. 
Een gemeente alleen heeft te weinig 
slagkracht om aan alle eisen te kun-

nen voldoen; daar is meer ‘massa’ 
voor nodig. Die massa en slagkracht 
maak je met je samenwerkingspart-
ners. Daar hebben burgers, onder-
nemers en maatschappelijke instel-
lingen belang bij en profijt van. De 
samenwerking wordt alleen maar 
meer, terwijl de eigenheid van de ge-
meenten overeind blijft. 

De gemeenteraden van Beverwijk, 
Heemskerk en Velsen hebben zich 
op donderdag 29 oktober 2015 ach-
ter de Strategische IJmondagen-
da geschaard. Daar staan de onder-
werpen in waarop de komende jaren 
(verder) wordt samengewerkt. De 
Strategische IJmondagenda moet 
de slagvaardigheid van het open-
baar bestuur in de IJmond verste-
vigen. Dat is in het belang van inwo-
ners, bedrijfsleven en organisaties in 
de IJmond. 

Floor Bal: 
Wonen in Velsen is een 
duurzame investering. 

Amy Koopmanschap, 
waarnemend burge-
meester:
Samen MEER voor de 
IJMOND.   
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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.

Bekendmakingen algemeen

Aanvragen
Burgemeester en wethouders van 
de gemeente Velsen maken be-
kend dat zij in de periode van 31 
oktober 2015 tot en met 6 novem-
ber 2015 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
Trawlerkade 60, wijzigen voorgevel 
(06/11/2015) 17448-2015;
De Noostraat 3 t/m 157 en Van 
Broekhuijsenstraat 24 t/m 28, re-
noveren 81 woningen (04/11/2015) 
17342-2015;
Boerhaavestraat 8, vergroten 2e ver-
dieping (04/11/2015) 17340-2015;
Zeeweg 121, plaatsen dakopbouw 
(05/11/2015) 17356-2015;
Dudokplein 1, aanbrengen gevel-
onderhoudinstallatie (02/11/2015) 

17159-2015.

Driehuis 
Waterloolaan ong., kappen boom 
(03/11/2015) 17208-2015;
Tollenslaan ong., kappen boom 
(3/11/2015) 17209-2015.

Santpoort-Noord
Velserhooftlaan ong., kappen boom 
(03/11/2015) 17207-2015;
Duin- en Kruidbergerweg ong., kap-
pen boom (03/11/2015) 17211-2015;
Frans Netscherlaan ong., kappen 
boom (03/11/2015) 17430-2015.
Kerkpad 59, vergroten clubgebouw 
(03/11/2015) 17230-2015;
HOV tracé deelgebied 5+, uitvoe-
ren grondbewerkingen en realise-
ren aansluiting Santpoortse Dreef 
(05/11/2015) 17382-2015;
Kweekerslaan 21, kappen boom 
(03/11/2015) 17247-2015.

Velsen-Zuid
Geen mededelingen.

Santpoort-Zuid
Vinkenbaan 36, kappen boom 
((03/11/2015) 17258-2015.

Velserbroek
Aletta Jacobsstraat 50, plaatsen ter-
rasoverkapping (04/11/2015) 17289-
2015.

Velsen-Noord
Geen mededelingen.

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

Verlenging beslistermijn
Burgemeester en wethouders van 
Velsen hebben op grond van artikel 
3.9 van de Wet algemene bepalingen 
omgevingsrecht de termijn waarbin-
nen zij op de volgende aanvragen die-
nen te beslissen, verlengd met zes 
weken:

IJmuiden
Dokweg 37, renoveren bedrijfspand 
(09/11/2015) 15325-2015;
Haringkade 10, renoveren en ver-
hogen eerste etage bedrijfspand 
(06/11/2015) 15440-2015;
Van Broekhuijsenstraat 20, plaat-
sen dakkapel (voor- en achterzijde)
(04/11/2015) 14917-2015.

Driehuis
Driehuizerkerkweg 9, wijzigen ge-
bruik bedrijfswoning naar burger-
woning en wijzigen gebruik gronden 
voor tuin (06/11/2015) 14933-2015.

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 (elektro-

nisch formulier op www.velsen.nl; 
werkt alleen in combinatie met in-
loggen via DigiD). In spoedeisen-
de gevallen kan een voorlopige 
voorziening worden gevraagd bij 
de voorzieningenrechter van de 
rechtbank Noord-Holland, loca-
tie Haarlem, sector bestuursrecht, 
Postbus 1621, 2003 BR Haarlem. 
Een voorlopige voorziening kan 
alleen worden aangevraagd, in-
dien er ook een bezwaarschrift is 
ingediend. De verzenddatum van 
het besluit is tussen haakjes ver-
meld.

Verleende omgevingsvergunnin-
gen - reguliere procedure
Het college van Burgemeester en 
wethouders van Velsen heeft een 
omgevingsvergunning verleend 
voor: 

IJmuiden
Van Broekhuijsenstraat 20, ver-
plaatsen voordeur (09/11/2015) 
13854-2015;
Breesaapstraat ong./Frogerstraat 
ong., bouwen 20 eengezinswoningen 
(blok 9b en 12b) en beneden- en bo-
venwoning(06/11/2015) w14.000621;
Westerduinweg 4, oprichten tijde-

lijke kantoorruimte (03/11/2015) 
15687-2015;
Maxwellstraat 3, vergroten bedrijfs-
hal met kantine/kantoorruimte 
(09/11/2015) 15698-2015;
Dudokplein 1, herzien brandcom-
partimentering (09/11/2015) 14465-
2015;
Loggerstraat 100, bouwen tijdelijke 
opslagruimte (09/11/2015) 15504-
2015;
Groeneweg 82 en 84, vervangen ko-
zijnen (09/11/2015) 15744-2015;
Lange Nieuwstraat 186, wijzigen 
achtergevel winkel (03/11/2015) 
16088-2015;
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Tuindersstraat 94, plaatsen dakka-
pel (voorgevel) (03/11/2015) 15367-
2015.

Driehuis
Driehuizerkerkweg ong., kappen 2 
bomen (09/11/2015) 16449-2015;
Driehuizerkerkweg 140 en 142, 
vervangen kozijnen (09/11/2015) 
15745-2015.

Santpoort-Noord
Roos en Beeklaan 25, verplaat-
sen trapgat op zolder (09/11/2015) 
15334-2015;
Duin- en Kruidbergerweg 60, kap-
pen 2 bomen (05/11/2015) 15447-
2015.

Santpoort-Zuid 
Brederoodseweg ong., kappen 2 bo-
men (09/11/2015) 16360-2015.

Velsen-Zuid
Amsterdamseweg 25, aanbrengen 
gevelreclame en logo (09/11/2015) 
16402-2015.

Velsen-Noord
De Zandstraat 9, uitoefenen be-
roep aan huis (schoonheidssalon) 
(03/11/2015) 14729-2015.

Velserbroek
L. Springerstraat 168, plaatsen 
wegschui� are balkonbeglazing 
(04/11/2015) 14980-2015;
Slaperdijkweg 5, vervangen 3 licht-
masten (04/11/2015) 8302-2015.

Geweigerde omgevingsvergun-
ningen
Het college van Burgemeester en 
wethouders van Velsen heeft een 
omgevingsvergunning geweigerd 
voor: 

Santpoort-Zuid
Papenburghlaan 8, kappen boom 
(09/11/2015) 15858-2015.

IJmuiden
Edisonstraat 14rd, legaliseren uit-
breiding dakterras (09/11/2015) 

15400-2015.

Vergunningen Algemene Plaat-
selijke Verordening

APV artikel 2:17 Evenementen
Intocht Sint Nicolaas te Santpoort-
Zuid op 21 november 2015 van 
13.30 tot 15.30 uur. (03/11/2015)
u15.007662;
Sinterklaasloop op 22 novem-
ber 2015. Start Sportpark Groene-
veen, door Driehuis en Santpoort. 
(10/11/2015) u15.007992;
Kerstmarkt op 13 december 2015, lo-
catie: winkelgalerij Hagelingerweg, 
Broekbergenplein en Hoofdstraat 
tot het pleintje t.o.het  kermislandje 
(9/11/2015) u15.007775.

APV artikel 5:18 Standplaatsen
Canopusplein t.o. Lidl: van 1 novem-
ber 2015 t/m 1 februari 2016 woens-
dag t/m zaterdag.(04/11/2015) 
16312-2015.

APV artikel 4:5 lid 2 Werken bui-
ten reguliere werktijden
aansluiting HOV en Hoofdstraat op 
20 t/m 22 november 2015 en krui-
sing HOV Broekbergenlaan op 11 
t/m 13 december 2015. 

Ingetrokken bouw/omgevings-
vergunningen

IJmuiden
De Tiemenlaan 7, veranderen en 
vergroten woning met uitbouw 
(03/11/2015) BL-58-2010;
Visserhavenstraat 35, verande-
ren en vergroten bedrijfsgebouw 
(03/11/2015) BP-41-2010;
Julianakade 72, veranderen en ver-
groten berging (03/11/2015) BP-
150-2009;
Kennemerlaan 44, veranderen en 
vergroten bovenwoning met dakop-
bouw (03/11/2015) BP-289-2008;
Sparrenstraat 39, veranderen en 
vergroten woning met dakopbouw 
(03/11/2015) BP-169-2009.

Besluiten (vervolg)

Burgemeester en wethouders maken bekend dat na uitvoerig onder-
zoek is gebleken dat onderstaande personen niet meer woonachtig 
zijn, op het adres waar zij in de basisregistratie personen
van de gemeente Velsen staan ingeschreven. 

Hun persoonslijst zal daarom worden opgeschort met als reden: verblijf-
plaats onbekend. Dit betekent dat zij daardoor formeel niet meer in Neder-
land woonachtig zullen zijn. Het betreft de volgende personen:

Babakhani,H. geb. 02-01-1992 Przybysz-Pieczonka,E.I.
    geb. 08-07-1983
Blijd,S.L.W. geb. 25-12-1988 Rafat,R.  geb. 30-07-1989
Bos,A.H.G. geb. 12-11-1959 Settelaar,T.A.A.L. geb. 14-03-1983
Bosman,C. geb. 12-09-1993 She�  eld,C.K. geb. 09-03-1987
Bruintjes,Q.P.R. geb. 24-10-1979 Stuurman,P.I. geb. 27-05-1959
Buis,G.A. geb. 06-09-1981 Swieringa,R. geb. 02-09-1966

Dalsen van,F.F. geb. 06-11-1971 Vasilev,V.R. geb. 08-10-1975
Kapusiz,Y. geb. 01-11-1963 Wachowski,T. geb. 04-07-1982
Meukeu,M.T. geb. 16-03-1977 Wahid El,A. geb. 01-12-1983
Mounfarid,Y. geb. 13-10-1990 Wang,G.  geb. 08-01-1990
Mursal,M. geb. 01-07-1975 Zhang,R. geb. 02-12-1990

Voor informatie kunt u terecht bij de  Publiekszaken, werkeenheid Burgerza-
ken, tel. (0255) 567200.

Bezwaren
Belanghebbenden kunnen ingevolge de Algemene wet bestuursrecht bin-
nen een termijn van 6 weken na de dag waarop het besluit is bekendgemaakt, 
schriftelijk (Postbus 465, 1970 AL IJmuiden) dan wel langs elektronische 
weg (elektronisch formulier op www.velsen.nl; werkt alleen in combinatie 
met inloggen via DigiD) een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het 
college van burgemeester en wethouders.

Rooien bomen openbare ruimte
Aan de Siriusstraat tussen de fl at 
van de Bellatrixstraat en ach-
terkant van Eridanusstraat 80 in 
IJmuiden, in het grasveldje wor-

den 2 populieren gekapt.

Eén van de populieren komt twee- 
stammig uit de grond waardoor het 

lijkt alsof het in totaal drie bomen 
zijn.

De bomen worden gekapt omdat ze 

te dicht op een muur en schuur staan 
en daardoor de muur en schuur op-
drukken.
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Gewijzigd vastgesteld bestemmingsplan Havengebied

Ontwerpwijzigingsplan Van den Vondellaan

Vergadering IJmondcommissie op 17 november 2015
Plaats: Gemeentehuis Heemskerk, Maarten van Heemskerckplein 1, 
Raadzaal. Tijd: 19.30 uur

Voorzitter: Mw. H. Kat

1 Opening en mededelingen
2 Vaststelling agenda
3 Concept Overzicht IJmondcommissie 22 september 2015 en
 Beknopt overzicht IJmondcommissie 13 oktober 2015 – bijlagen 3a en 

3b

4 Verordening maatschappelijke ondersteuning 2016 - bijlage 4a t/m f 
(indicatief 1,5 uur)

5 Vervolg Presentatie Stand van zaken Verevening Jeugdzorg en WMO – 
 (indicatief 1 uur)
6 Sluiting

De vergadering van de IJmondcommissie is openbaar. Indien u gebruik wilt 
maken van het spreekrecht, kunt u zich tot aanvang van de vergadering mel-
den bij de raadsgri�  er Martin van Engelshoven-Huls: gri�  e@regioijmond.
nl.

Burgemeester en wethouders ma-
ken bekend dat zij voornemens 
zijn om het wijzigingsplan ‘Van den 
Vondellaan AMW Driehuis’, vast te 
stellen.

In het kader van de pilot “Kleinscha-
lig Opdrachtgeverschap” (KO) wor-
den op verschillende locaties bouwka-
vels ontwikkeld. Hier kunnen particu-
lieren hun eigen woning bouwen. Eén 
van de locaties betreft de locatie Van 
den Vondellaan / AMW (Algemeen 
Maatschappelijk Werk) in Driehuis. 

Het plangebied is gelegen aan de Van 
den Vondellaan, ter hoogte van de ro-
tonde met de Driehuizerkerkweg. Met 
het wijzigingsplan worden 3 wonin-
gen mogelijk gemaakt. In het bestem-
mingsplan Driehuis en Velsen-Zuid is 
reeds de wijzigingsmogelijkheid opge-
nomen. Met het wijzigingsplan wijzigt 
het college het bestemmingsplan zo-
dat het project kan worden uitgevoerd.

Het ontwerpwijzigingsplan Van den 
Vondellaan AMW Driehuis met iden-
tifi catienummer NL.IMRO.0453.

WP0902AMWDRIEHUIS1- O001, 
ligt met ingang van 13 november 2015, 
gedurende zes weken voor een ieder 
ter visie bij de receptie van het stad-
huis aan het Dudokplein 1 te IJmui-
den. 

Tijdens werkdagen kunnen belang-
stellenden het plan inzien van 09.00 
tot 16.00 uur en op donderdagavond 
van 18.00 tot 20.00 uur. Tevens is het 
plan in te zien bij de centrale biblio-
theek te IJmuiden, tijdens de gebrui-
kelijke openingstijden. Inzage is ook 

mogelijk via de website van de ge-
meente: www.velsen.nl. Gedurende 
de termijn dat het plan ter visie ligt,  
kunnen belanghebbenden schrifte-
lijk hun zienswijze kenbaar maken. De 
zienswijzen dienen te worden gericht 
aan het college van burgemeester en 
wethouders van Velsen, Postbus 465, 
1970 AL IJmuiden, onder vermelding 
van ‘Zienswijze ontwerpwijzigings-
plan ‘Van den Vondellaan AMW Drie-
huis’’. Het bestemmingsplan is tevens 
te raadplegen op www.ruimtelijke-
plannen.nl.

Burgemeester en wethouders ma-
ken bekend dat de gemeenteraad 
van Velsen in zijn vergadering van 
1 oktober 2015 het bestemmings-
plan Havengebied Eerste Partië-
le Herziening (idn: NL.IMRO.0453.
BP0501HAVENGEBIPH1-R001) ge-
wijzigd heeft vastgesteld. Het ont-
werpbestemmingsplan “Havenge-
bied Eerste Partiële Herziening” 
heeft hieraan voorafgaand van vrij-
dag 24 april tot en met donderdag 
4 juni 2015 voor een ieder ter in-
zage gelegen. Binnen deze termijn 
zijn zienswijzen ingediend.

Het plangebied bestaat uit de perce-
len Trawlerkade 38 en 63 te IJmuiden. 
Krachtens artikel 3.8 van de Wet ruim-

telijke ordening, ligt het vastgestelde 
bestemmingsplan “Havengebied Eer-
ste Partiële Herziening” voor een ie-
der met ingang van vrijdag 13 novem-
ber 2015 ter inzage. Het vastgestel-
de bestemmingsplan en daarbij beho-
rende stukken zijn in te zien bij de re-
ceptie van het stadhuis, Dudokplein 1 
te IJmuiden. De receptie is van maan-
dag tot en met vrijdag geopend van 
09.00 uur tot 16.00 uur en op donder-
dagavond van 18.00 uur tot 20.00 uur. 
Een exemplaar van het vastgestelde 
bestemmingsplan is tevens in te zien 
bij de centrale bibliotheek te IJmui-
den gedurende de gebruikelijke ope-
ningstijden. Het bestemmingsplan is 
ook te raadplegen op www.ruimtelij-
keplannen.nl. 

Belanghebbenden die tijdig zienswij-
zen bij de gemeenteraad kenbaar heb-
ben gemaakt en belanghebbenden die 
kunnen aantonen dat zij redelijkerwijs 
niet in staat zijn geweest tijdig een 
zienswijze bij de gemeenteraad ken-
baar te maken, kunnen beroep indie-
nen. Met ingang van de dag nadat het 
besluit ter inzage is gelegd, kan daarte-
gen binnen zes weken beroep worden 
ingediend bij de Raad van State.Voor 
zover bezwaren bestaan tegen de door 
de gemeenteraad aangebrachte wij-
zigingen kan door belanghebbenden 
daartegen eveneens beroep worden in-
gediend binnen de hier bovengenoem-
de termijn. Hiervoor is een gri�  erecht 
verschuldigd. Het beroepschrift dient 
in tweevoud te worden gezonden aan 

de Afdeling Bestuursrechtspraak van 
de Raad van State, Postbus 20019, 
2500 EA ‘s-Gravenhage.

Het besluit tot vaststelling van het 
bestemmingsplan treedt in werking 
daags na afl oop van de  beroepster-
mijn. Het instellen van beroep schorst 
de werking van het besluit niet. Be-
langhebbenden  die beroep hebben 
ingesteld kunnen verzoeken om een 
voorlopige voorziening. Indien binnen 
de termijn naast het beroepschrift een 
verzoek om voorlopige voorziening is 
ingediend bij de Voorzitter van de Af-
deling Bestuursrechtspraak van de 
Raad van State, treedt het besluit niet 
in werking voordat op het verzoek is 
beslist.

Kandelaberen bomen Lange Nieuwstraat
De reconstructie van de Lange 
Nieuwstraat in IJmuiden 1e fase is 
inmiddels gestart.  Het betreft het 
gedeelte vanaf de rotonde Gijze-
veltplantsoen tot aan de Schel-

destraat.

Voor de uitvoering van de fases 2, 3 
en 4, gedeelte vanaf de Vechtstraat 
tot Plein 45, worden vanaf janua-

ri / februari 2016 de bomen gekan-
delaberd (verwijderen takken). De-
ze actie is vooruitlopend op het kap-
pen van de bomen in april 2016, om 
er voor te zorgen dat er geen nesten 

gemaakt kunnen worden i.v.m. het 
broedseizoen. Het betreft 86 bomen.

Medio december 2016 worden de 
nieuwe bomen geplant.
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