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I.v.m. de feestdagen
verschijnt deze krant op
woensdag 23 december en
woensdag 30 december
Advertenties aanleveren voor
maandag 17.00 uur.
Redactionele bijdragen aanleveren
voor maandag 12.00 uur.

Betoverende kerstshow
IJmuiden - Stadsschouwburg velsen opende dit
weekend de deuren voor
twee feestelijke kerstshows vol met lokaal talent.
Eline Schmidt, die als Het
Meisje van Velsen opnieuw in
de rol kroop van schoonmaakster in het Rex Theater, presenteerde de gratis toegankelijke kerstshow. Velsenaren en
buren van de schouwburg ge-

noten volop van de piepjonge Britney de Loof, het grappige duo André Castricum en
Roel Philips, de zingende kapper René van der Wel, de dames van Stijl Achterover, Mindel Smid, Koen van der Wel,
Montezuma’s Revenge-zanger Robbert van Unnik en natuurlijk Eline Schmidt. Cynthia
van de Weg (foto) droeg een
prachtig kerstgedicht voor.
Het Rex Orkest onder leiding
van Sjoerd Jansen, het huis-

orkest van de schouwburg,
zorgde voor een swingende
begeleiding bij alle kerstnummers en samen met een speciaal uit Velsense zangers en
zangeressen samengesteld
gelegenheidskoor zong het
publiek uit volle borst mee.
Schouwburg-directeur Jacob
Bron wil van de kerstshow
graag een jaarlijkse traditie
maken. ,,Want Velsen zijn we
samen.” (foto: Stadsschouwburg Velsen/Ron Pichel)

Over de hoofden lopen

KUNSTSTOF KOZIJNEN
RAMEN | DEUREN
SCHUIFPUIEN
DAKKAPELLEN
GARAGEDEUREN
EN MEER!

Iedere week
in deze krant:

Informatie
van de gemeente
Velsen

Broekerdreef 134-140
1991 AZ Velserbroek
(088) 97 22 100
www.vandervlugt.nl

zondag 20 december
aanvang 14.00 uur
Sportpark zeewijk:

Stormvogels tegen SVw ‘27
Deze advertentie is aangeboden door:

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

Jonge agenten
(8 en 11 jaar)
doen prima
speurwerk

Santpoort-Noord - De kerstmarkt in Santpoort-Noord werd ook dit jaar goed bezocht. Je kon
zondag bijna over de hoofden lopen. Het publiek genoot van de vele kerstproducten op de kramen en in de winkels. Genieten was het ook van de muziek op verschillende locaties. De kerstmannen, kerstvrouwen, een wandelende kerstboom en een gezellige eland deelden lekkers uit
en vele handjes en hier en daar een zoen. Op het Broekbergenplein kon men in een speciale omgeving mooie kerstfoto’s laten maken. Wie nog niet uitgekeken is, kan zondag naar Winters Beeckestijn en de Koopzondag en kerstmarkt in IJmuiden. (foto: RTV Seaport/Ron Pichel)

Driehuis - Zondag troffen
twee politieagentesn in de
dop, Jay van 8 jaar en Duco
van 11 jaar, tijdens het spelen een scooter aan in de
Heerenduinen. Het voertuig
stond op een rare plek. De
jonge IJmuidenaren waarschuwden direct één van
hun vaders. Die belde op zijn
beurt met de politie. Na onderzoek bleek deze scooter
een dag eerder gestolen te
zijn. Jay en Duco hebben van
noodhulpcollega’s van de

politie een bedankje ontvangen voor hun goede speurwerk. De scooter is inmiddels
weer terug gegeven aan de
rechtmatige eigenaar. Ziet u
ook iets verdachts? Schroom
dan niet om de politie te bellen via 0900-8844. Heeft het
spoed? Bel dan 112.
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Velsen - De fracties van D66
Velsen, ChristenUnie, VVD,
CDA Velsen, LGV en Velsen
Lokaal dienen vandaag tijdens de raadsvergadering
een amendement in om de
social return in te zetten op
arbeidsgehandicapten, en tegelijkertijd het tekort op het
bijstandsbudget aan te pakken. Ook SP heeft zich aangesloten bij het voorstel.
De gemeente Velsen past Social Return toe bij alle opdrachten boven 193.000 euro. De afspraak is dat de opdrachtnemer 5 procent van
de opdrachtsom besteedt
aan het in dienst nemen van
een langdurig werkzoekende
of een stageplaats voor een
scholier. De politieke partijen van Velsen willen met het
amendement dat voor mensen uit de doelgroep Participatiewet, dus arbeidsgehandicapten, wordt bemiddeld. Op die manier hopen
zij dat de gemeente minder

IJmuiden - De kersttijd is
een mooie tijd om eens stil te
staan bij bepaalde zaken, je
te bezinnen of een ander te
helpen. Een school is meer
dan alleen een plek om te leren. Daarom wordt er ieder
jaar, op de Franciscusschool,
gekozen om een goed doel te
steunen.
Vorig jaar stond de school
helemaal bol van de activiteiten in het kader van de actie
van Serious Request. Dit jaar
viel de keuze van de school
op een doel waarmee mensen in de directe omgeving
worden geholpen. Middels
een oproep in de nieuwsbrief
van school werden de ouders
en leerlingen gevraagd om
producten mee te nemen om
een mooi pakket te maken

geld kan besteden aan uitkeringen.
In de praktijk krijgt de opdrachtnemer de verantwoordelijkheid van het creëren
van een stageplek of een
baan, terwijl de gemeente
Velsen bemiddelt bij het aanwijzen van de geschikte organisatie waar mensen op zoeken zijn naar werk of stage:
IJmond Werkt! of Bouwmensen Kennemerland. Tot op
heden zijn deze prestatieafspraken onder meer gemaakt
bij de bouw van de Waterloozaal in Driehuis en de renovatie van de publiekshal in
het stadhuis. Vanaf 2016 zal
de gemeente dit gestructureerder doen met opdrachtnemers, zodat werkplekken
voor meerdere jaren kunnen
worden aangeboden. Ook
bij de aanleg van de nieuwe
zeesluis zal aandacht worden gegeven aan scholing en
plaatsing van werkzoekenden uit de regio.

Typisch IJ muiden

Door Erik Baalbergen

Hobbyfotograaf Erik Baalbergen legt wekelijks een
typisch IJmuidens beeld
vast. Soms naar aanleiding
van de actualiteit of een
evenement, soms gewoon
vanwege de mooie taferelen die IJmuiden doorgaans te bieden heeft.

De IJmuider Reddingsbrigade (IJRB) is onmisbaar op en
rond het IJmuiderstrand. Zo
stelde een Velsense wethouder ruim twintig jaar geleden
vast, toen de IJRB vanwege
de financiële situatie dreigde
te stoppen. Gelukkig bestaat
de IJRB nog! Zolang mensen zich op en rond het water begeven is een reddingsbrigade onontbeerlijk. De
doelstelling is ‘het voorkomen
van de verdrinkingsdood’. Zij
doet dit door zwemmers en
zwemmend redders op te leiden en het strand van IJmuiden te bewaken. Haar werkgebied strekt zich uit van het
strand van Velsen-Noord tot
dat van Bloemendaal, en omvat het achterliggende duingebied, het binnenmeer, de
jachthaven, de Noordpier, de
Zuidpier, het gebied tussen
de pieren en de havens van
IJmuiden. De IJRB werkt met
ongeveer 60 personen vanuit hoofdpost De Waecker en
voor de Voedselbank.
drie hulpposten.
Op twee verzamelpunten in De IJRB is in 1933 opgericht
het gebouw werden voorzichtig de eerste kratten neer
gezet. Dat daar al snel meerdere kratten bij gezet konden
worden was natuurlijk helemaal geweldig.
IJmuiden - De tijden zijn echt
Op woensdag 16 decem- niet zo erg veranderd als men
ber konden de medewer- zegt. Ging men vroeger op jacht
kers van de Voedselbank Vel- voor wild, tegenwoordig gaat
sen een prachtige verzame- men naar café/ bar ‘t Centrum
ling aan producten in ont- op jacht naar wild. Hier worvangst nemen. De leerkrach- den zaterdagavond 19 decemten van de school prijzen zich ber mooie wildprijzen verloot
rijk met hun leerlingen en ou- in gezellige sfeer. Het jachtgeders. Het is hartverwarmend weer kan men dus thuis laten.
om te zien hoe zij zich, keer De wildavond begint om 20.00
op keer, gezamenlijk inzet- uur en duurt mogelijk tot in
ten voor hun medemens. Het de kleine uurtjes, waarna men
kan niet anders dan een hele met voldoende lekkers voor het
mooie kerstmis worden voor kerstdiner naar huis kan. Café/
veel gezinnen in IJmuiden!
bar ‘t Centrum is eerste kerst-

door de heren Bakker en Oldenburg. Bakker (‘Bakkertje Bier’) bezat een drankengroothandel in de Cronjéstraat in IJmuiden. Naast het
werk zetten hij en zijn vrouw
zich ook in op het gebied van
de EHBO. Voor zijn werk heeft
hij een bierwagen met paarden en een Ford met open
laadbak, die hij beide ook gebruikt als “ongevallendienst”.
In juli 1935 werd de eerste
hoofdpost van de IJRB geopend. Tijdens WO2 was het
strand verboden gebied, maar
na de oorlog werd het reddingswerk hervat. Ten gevolge van de slechte toestand van de uit 1981 daterende hoofdpost bij het begin
van de zuidpier en de aanleg van het Kennemerstrand
in 1992-1994, werd besloten
tot nieuwbouw voor de IJRB,
de strandpolitie en het Rode Kruis dichter bij het nieuwe strand. De Waecker werd
in mei 1996 geopend. Op de
begane grond is ruimte voor
boten, auto’s, buitenboordmotoren,
overlevingspakken en andere reddingsmiddelen. De eerste verdieping
herbergt kleedkamers, douches, toiletten en een dagverblijf, en ruimte voor het Rode
Kruis en de strandpolitie. Het
meest opvallend is de uitkijktoren, die we op de foto boven
de duinenrij zien uittorenen.

Wildavond in ‘t Centrum
dag gesloten. Tweede kerstdag
kan men er (na het diner) vanaf 20.00 uur weer terecht. Rondom de jaarwisseling is het groot
feest bij ‘t Centrum. Op 31 december begint het al met een
feestelijke drankverloting vanaf 14.00 uur. De echte oud- en
nieuwviering is van 18.00 tot uiterlijk 4.00 uur in het nieuwe jaar.
Op nieuwjaarsdag begint men
uitgerust en fris aan een nieuw
jaar vanaf 18.00 uur om te klinken en te drinken op 2016. Café/
bar ‘t Centrum is te vinden aan
Kennemerlaan 124 in IJmuiden.
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Donderdag
17 december

Kerstshow Jan Makkes tot
en met zondag 3 januari in
Museumboerderij Jan Makkes, Hofgeesterweg 22a in
Velserbroek. Geopend dagelijks tussen 11.00 en 18.00
uur. Buiten deze tijden telefonisch op afspraak via 0235376227. Zie ook www.museumboerderij-janmakkes.nl
Buitenplaats Beeckestijn:
Tentoonstelling ‘Paradijs’. Van
11.00 tot 16.00 uur. Toegang
volwassenen 4,-. Zie ook
www.buitenplaatsbeeckestijn.nl
Kerstbomenverkoop
bij
sherpa’s Radboud van 19.00
tot 22.00 uur aan de Middenduinerweg 74 SantpoortNoord.

Vrijdag
18 december

Kerstshow Jan Makkes tot
en met zondag 3 januari in
Museumboerderij Jan Makkes, Hofgeesterweg 22a in
Velserbroek. Geopend dagelijks tussen 11.00 en 18.00
uur. Buiten deze tijden telefonisch op afspraak via 0235376227. Zie ook www.museumboerderij-janmakkes.nl
Buitenplaats Beeckestijn:
Tentoonstelling ‘Paradijs’. Van
11.00 tot 16.00 uur. Toegang
volwassenen 4,-. Zie ook
www.buitenplaatsbeeckestijn.nl
Pieter Vermeulen Museum met tentoonstelling Toverbos, vanaf 3 jaar. Tentoonstelling ‘Kerstgroen’, over de
oorsprong en symboliek van
de decemberfeesten.
Kerstviering
Inloophuis
Kennemerland in de Velserhooftzaal, Valckenhoeflaan
18 Santpoort-Noord. Aanvang 14.00 uur, vanaf 14.30
uur oecumenische viering
met predikant Aart Mak.
Kerstoptreden De Delta
Singers in verpleeghuis Velserduin IJmuiden. Aanvang
14.45 uur.
Violiste Helma Leenhouts
en painist Jan Hoijtink in ‘t
Mosterdzaadje, Kerkweg 29
Santpoort-Noord. Aanvang
20.00 uur. Toegang gratis,
bijdrage in de onkosten wenselijk.

Zaterdag
19 december

Optredens van een tweetal kerstkoren, kramen en
dergelijke in winkelcentrum
IJmuiden.
Kerstbomenverkoop
bij
sherpa’s Radboud van 10.00
tot 17.00 uur aan de Middenduinerweg 74 SantpoortNoord.
Kerstshow Jan Makkes tot
en met zondag 3 januari in
Museumboerderij Jan Makkes, Hofgeesterweg 22a in
Velserbroek. Geopend dagelijks tussen 11.00 en 18.00
uur. Buiten deze tijden telefonisch op afspraak via 0235376227. Zie ook www.museumboerderij-janmakkes.nl
Buitenplaats Beeckestijn:
Tentoonstelling ‘Paradijs’. Van
11.00 tot 16.00 uur. Toegang
volwassenen 4,-. Zie ook
www.buitenplaatsbeeckestijn.nl
LangsteNachtLoop,
georganiseerd door AV Suomi en ChiCoaching. De 24
uur start om 12.00 uur op de
atletiekbaan in SantpoortNoord. Om 24.00 uur start de
12-uursloop. De finish is om
12.00 uur op zondag 20 december. Zie ook www.avsuomi.nl en www.loopblessurevrij.nl
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’.
Kerstoptreden De Delta
Singers in zorgcentrum Visserhuis IJmuiden. Aanvang
15.00 uur.
Kerstconcert met projectkoor Joy in de Engelmunduskerk in Velsen-Zuid. Aanvang 15.00 uur.
Columnist Rob Hoogland
signeert zijn bundel ‘De Grote Hoogland’ in Bartje Boven, Hoofdstraat SantpoortNoord. Van 16.00 tot 17.00
uur.
Kerstconcert Velser Operakoor Bel Canto in de Engelmunduskerk, Wilhelminakade 119 IJmuiden. Aanvang 20.15 uur, kerk op en
19.45 uur.

Zondag
20 december

Kerstbomenverkoop

bij

sherpa’s Radboud van 10.00
tot 17.00 uur aan de Middenduinerweg 74 SantpoortNoord.
Koopzondag van 11.00 tot
17.00 uur met optredens van
een tweetal kerstkoren, kramen in winkelcentrum IJmuiden.
Kerstshow Jan Makkes tot
en met zondag 3 januari in
Museumboerderij Jan Makkes, Hofgeesterweg 22a in
Velserbroek. Geopend dagelijks tussen 11.00 en 18.00
uur. Buiten deze tijden telefonisch op afspraak via 0235376227. Zie ook www.museumboerderij-janmakkes.nl
Buitenplaats Beeckestijn:
Tentoonstelling ‘Paradijs’. Van
11.00 tot 16.00 uur. Toegang
volwassenen 4,-. Wintermiddag Beeckestijn, met poffertjes, zangkoren, Glühwein,
verhalenvertellers en een 10tal verkoopkramen. Toegang:
gratis. 12.00 tot 17.00 uur. Zie
ook www.buitenplaatsbeeckestijn.nl
Pieter Vermeulen Museum met tentoonstelling Toverbos, vanaf 3 jaar. Tentoonstelling ‘Kerstgroen’, over de
oorsprong en symboliek van
de decemberfeesten.
Kleindiersportvereniging
IJmond tentoonstelling van
Sierduiven en Hoenders. Van
12.00 tot 16.00 uur in het
verenigingsgebouw aan de
Heerenduinweg in IJmuiden.
Lunchconcert voor parochianen van 80 jaar en ouder
uit Santpoort en Velserbroek
in de Naaldkerk in Santpoort-Noord. Aanvang 12.30
uur, kerk open 12.00 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’.
Benefietconcert in de St.
Jozefparochie in VelsenNoord. Van 14.00 tot 16.00
uur. De opbrengst gaat naar
het onderhoud van de kerk.
Kerstconcert door kamerkoor Babylon in ‘t Mosterdzaadje, Kerkweg 29 Santport-Noord. Aanvang 15.00
uur. Toegang gratis, bijdrage
in de onkosten wenselijk.
Witte Theater, Kanaalstraat
257 IJmuiden: Foyer Live.
Vanaf 16.00 uur.
De Engelmundus Cantorij verzorgt een Advent Carol
Service in de Engelmunduskerk in Driehuis. Aanvang
19.15 uur.

Maandag
21 december

Kerstshow Jan Makkes tot
en met zondag 3 januari in
Museumboerderij Jan Makkes, Hofgeesterweg 22a in
Velserbroek. Geopend dagelijks tussen 11.00 en 18.00

uur. Buiten deze tijden telefonisch op afspraak via 0235376227. Zie ook www.museumboerderij-janmakkes.nl
Muntenclub Santpoort organiseert haar maandelijkse bijeenkomst in Het Terras,
Dinkgrevelaan in SantpoortNoord. Aanvang 19.00 uur.

Dinsdag
22 december

Extra koopavond winkelcentrum IJmuiden.
Kledingbeurs Het Kruispunt van 10.00 tot 12.00 uur
in Velserbroek. Elke dinsdagochtend.
Kerstshow Jan Makkes tot
en met zondag 3 januari in
Museumboerderij Jan Makkes, Hofgeesterweg 22a in
Velserbroek.
Geopend dagelijks tussen
11.00 en 18.00 uur. Buiten
deze tijden telefonisch op afspraak via 023-5376227. Zie
ook www.museumboerderijjanmakkes.nl
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’.
Witte Theater, Kanaalstraat
257 IJmuiden: Film ‘Spectre’.
Aanvang 20.30 uur.

Woensdag
23 december

Extra koopavond winkelcentrum IJmuiden.
Kerstshow Jan Makkes tot
en met zondag 3 januari in

Museumboerderij Jan Makkes, Hofgeesterweg 22a in
Velserbroek. Geopend dagelijks tussen 11.00 en 18.00
uur. Buiten deze tijden telefonisch op afspraak via 0235376227. Zie ook www.museumboerderij-janmakkes.nl
Uitgebreid kerstdiner in
Wijkcentrum De Stek in Velsen-Noord, met muzikale
omlijsting van Johan Westenberg. Van 12.00 tot 15.00
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’.
Kindervertelmiddag
op
Beeckestijn: voor kinderen
van 4 t/m 8 jaar, van 14.00
tot 16.00 uur. Kosten 6 euro per kind. Opgave via carla_schut@hotmail.nl of 0626038252.
Witte Theater, Kanaalstraat
257 IJmuiden: Film ‘Spectre’.
Aanvang 20.30 uur.

Kijk vanaf maandag naar ‘De Kerstgroetjes’ op TV en
rtvseaport.nl
rtvseaport.nl/agenda

Kampioenschap indoor
kunstvliegen
IJmuiden - Zondag 20 december zijn er de Nederlandse
kampioenschappen indoor kunstvliegen in sporthal Zeewijk.
Al eerder hebben de IJmuidenaren kennis gemaakt met deze
spectaculaire sport bij de opening van de sporthal. De kampioenschappen duren de hele dag en beginnen om 10:00 uur.
De toegang is gratis. Smash! Café is die dag geopend voor
een lekkere cappuccino of een patatje. Sporthal Zeewijk, Planetenweg 301b, IJmuiden.
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Kruising Marktplein/Lange
Nieuwstraat in januari dicht

Hockeyvoetbalwedstrijd
Strawberries-Velsen
Driehuis - KHC Strawberries
en RKVV Velsen bewijzen
jaarlijks dat sport verbroedert. De selectieteams van
beide clubs spelen vlak voor
kerst namelijk altijd een hockeyvoetbalwedstrijd op het
veld van Strawberries. Daarbij wordt één helft gehockeyd en één helft gevoetbald.

Publiek is van harte welkom
om dit doorgaans kolderieke
spektakel te aanschouwen.
De vriendschappelijke wedstrijd start zaterdag om 15.00
uur. Het clubhuis is open en
de bar wordt bemand door
voorzitter Marco van Muiswinkel en zijn voorganger
Friso Huizinga.

Driehuizenaren willen
goed plan voor opvang
Driehuis - Een aantal omwonenden van het missiehuis in Driehuis heeft in een
brief aan de burgemeester en wethouders aangedrongen op een goed plan
voor de opvang van statushouders in Driehuis. Een
woordvoerder stelt: ‘Wij
hebben geen bezwaar tegen de komst van de statushouders, maar vinden
dat zowel zij als de buurtbewoners recht hebben op
huisvesting, rust en veiligheid’. Zij willen dan ook per
direct worden betrokken bij
de verdere plannen.
In de brief stellen zij een
aantal voorwaarden, zoals adequate huisvesting,
een veilige groepssamenstelling, permanente ondersteuning en toezicht door
professionals en toereikende voorzieningen voor een
zinvolle dagbesteding.
Omwonenden vragen zich
af of het missiehuis echt
geschikt is voor huisvesting
van 80 (wisselende) statushouders voor een periode van 7 tot 10 jaar. Eerder
was er berichtgeving dat
de twee gebouwen niet geschikt zouden zijn voor appartementen, maar hoe zit
dat nu echt? Buurtbewoners vinden dat de statushouders, zowel alleenstaanden als gezinnen, moeten

kunnen beschikken over
volwaardige
huisvesting
met eigen sanitaire voorzieningen. Ook vinden bewoners dat een deskundige
moet zorgen voor een veilige groepssamenstelling,
gezien achtergrond, culturele en religieuze verschillen.
De Driehuizenaren noemen het bij elkaar plaatsen van alleen statushouders een experiment omdat dit niet eerder zou zijn
gebeurd. Een snelle en natuurlijke integratie zou gebaat zijn met de aanwezigheid van autochtone bewoners, zoals die nu ook in het
missiehuis wonen. Al met al
is het een plan met veel haken en ogen, waarvoor goede planning en begeleiding
nodig is.
Een heel ander punt van
zorg is het tekort van parkeerplaatsen in de wijk als
de parkeerruimte op het terrein van het missiehuis niet
meer kan worden gebruikt.
Vooral bij voetbalwedstrijden van VVV en drukte bij
Westerveld verwacht men
meer verkeersonveilige situaties in de wijk.
Tenslotte vragen de bewoners van Driehuis zwart op
wit de garantie dat het missiehuis in april 2026 leeg
wordt opgeleverd.

IJmuiden - De eerste fase
van de reconstructie van
de Lange Nieuwstraat is
bijna afgerond, maar achter de schermen wordt al
hard gewerkt aan de volgende fase. In fase 2 gaat
het weggedeelte tussen de
Vechtstraat en het Marktplein op de schop.
Op maandag 4 januari wordt de kruising Merwedestraat/Lange Nieuwstraat/Martkplein
afgesloten. Ter hoogte van het
Velserhof komt een tijdelijke weg waardoor het verkeer nog wel linksaf naar
de Merwedestraat kan rijden. Rechtsaf slaan naar
de Kennemerlaan is tijdelijk niet mogelijk.
In fase 2 blijven de winkels in het oostelijke deel
van de Lange Nieuwstraat
bereikbaar via Plein 1945,
de Velserduinweg en de
Spaarnestraat. De winkels
op de Noord- en Zuidarcade zijn weer bereikbaar

vanuit de richting Zeewijk.
De Kennemerlaan blijf bereikbaar via het Moerbergplantsoen en omliggende
straten, maar dus niet via
het Marktplein.
De buslijnen 3, 75, 82 en
280 volgen dezelfde omleidingsroute als in fase
1 (via de Spaarnestraat,
Heerenduinweg en Pleia-

denplantsoen), maar lijn
74 rijdt vanaf 4 januari
via de IJmuiderstraatweg.
Daar komen tijdelijke haltes ter hoogte van de Wijk
aan Zeëerweg en De Lumey-straat. De bus uit Beverwijk rijdt in fase 2 niet
over de Lange Nieuwstraat
en de Kennemerlaan. (foto:
Friso Huizinga)

Lotuz dagbesteding
feestelijk geopend

IJmuiden - Op de Willemsbeekweg vond vorige week
de feestelijke opening plaats
van de dagbesteding die
mensen met een beperking
een leuke en uitdagende
werkplek aanbiedt.
De dagelijkse leiding van Lotuz is in handen van Petra
Stolp en Dirk Zwanenburg
die al zo’n 15 jaar werkzaam
zijn in deze vorm van zorgverlening.
In zijn openingswoord sprak
wethouder Robert te Beest,
die onder meer Wmo en welzijn in zijn portefeuille heeft,

lovende woorden over dit initiatief. ,,In een tijd waarin veel
zaken rondom zorgverlening
reuze in beweging zijn en
dus ook vormen van dagbesteding, is het fantastisch om
te zien dat dit nieuwe initiatief voor kleinschalige dagbesteding van de grond is gekomen. Veel dank ook aan de
wijkbewoners, de vele vrijwilligers en sponsoren. Zonder
die hulp en ondersteuning
lukken dergelijke projecten
niet’’ ,aldus Te Beest.
De dagbesteding, die gehuisvest is in een fraai opgeknapt

en ingericht pand met daarbij nog een grote tuin, biedt
deelnemers diverse activiteiten. ,,Mensen krijgen bij ons
de ruimte om zichzelf te zijn,
te ontdekken waar hun mogelijkheden liggen en zich
verder te ontplooien. Ons
streven is iedere deelnemer
een op maat gemaakt dagprogramma te bieden, gericht op het individu in de
groep. Door de kleinschaligheid en onze expertise hebben we de mogelijkheid om
zorg op maat te bieden en in
te spelen op de (ontwikkelings-)mogelijkheden van iedere deelnemer.”
De grote tuin is opgeruimd
en opnieuw ingericht. Deels
met een dierenweide met onder andere kippen, konijnen
en twee geitjes waar de deelnemers de zorg voor hebben.
Ook gaat er groente en fruit
geteeld worden in de eigen
moestuin. Maar ook diverse andere activiteiten komen
aan bod zoals huishoudelijk, creatief, fysiek en schoolse en sociale vaardigheden.
Dus een keuze uit voldoende activiteiten voor een goede dagbesteding. Zie ook lotuz-dagbesteding.nl of bel
0255-578133. (foto: Joop Wa-
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LangsteNachtLoop

Kerstquiz voor
Serious Request
Velsen-Zuid – Vrijdag 18 december organiseren twee docenten op het Gymnasium Felisenum voor de vierde keer een
kerstquiz ten behoeve van Serious Request. Zo’n 30 teams
van ieder vijf leerlingen gaan
strijden om prijzen die beschikbaar gesteld zijn door lokale bedrijven. Bounz, Snowplanet, Bison Bowling, De Heerenduinen en de schoolcatering Profood zijn de belangrijkste sponsors en daarnaast zet
ook quizmaster Matthijs Wind
zich vrijblijvend in voor deze
gezellige quiz. De vragen gaan
over allerlei onderwerpen zoals
sport, actualiteiten, muzaiek en
schoolvakken. Het inschrijfgeld
van de teams gaat naar de actie ‘Keep them going’ van 3FM
en naar Vluchtelingenwerk. De
kerstquiz start om 13.30 uur.

Bromfiets
in brand
IJmuiden - Zondag 13 december omstreeks 22.30 uur werd
ter hoogte van het zwembad op
de Heerenduinweg een brandende bromfiets aangetroffen.
Het lijkt erop, dat de bromfiets
in brand is gestoken. Een getuige zag namelijk drie jongens
heel hard wegrennen. Een van
de jongens was op een fiets met
een beige/geelkleurige krat, hij
droeg een zwarte jas. Een van
de jongens droeg een bruine
jas met een witte rand. De derde heeft zwart haar en droeg
een rood met zwart vest. Er is direct een Burgernet actie gestart,
maar toch zijn meer getuigen
nodig. Heeft u iets gezien of gehoord dat met deze brandstichting te maken kan hebben? Of
levert een van de signalementen
herkenning op? Meld dit dan via
0900-8844 bij de politie in Velsen. Of meld dit via Meld Misdaad Anoniem: 0800-7000.

Golf diefstal
kentekenplaten
IJmuiden - In de nacht van
zaterdag 5 op zondag 6 december zijn zover bekend negen auto’s in IJmuiden bestolen van hun kentekenplaten.
Het gaat om zes auto’s op de
Grahamstraat, twee auto’s op
de Radarstraat en een auto
op de Watermanstraat. Heeft
u iets gezien of gehoord dat
met deze diefstallen te maken kan hebben? Meld dit
dan via 0900-8844 bij de politie in Velsen. Of meld dit
via Meld Misdaad Anoniem:
0800-7000.

Ultraloop over 12 en
24 uur in Santpoort

Voor

Na

Metamorfose bij
Van Velsen Kappers

IJmuiden - Wendy van der
Geest kwam bij van Velsen
Kappers binnen met slap, futloos haar.
Na overleg werd besloten
een volumepermanent in te
zetten met shapers. Dit maakt
dat er geen echte krul in het
haar komt, maar het geeft
een nonchalant volume-effect. Het haar werd geknipt
in een gegradeerde boblijn,

met lange lagen, zodat het
geheel uiteindelijk een frisse, natuurlijke, beach-achtige look krijgt.
Heeft u ook interesse en
vindt u het een uitdaging om
ook eens een totaal nieuwe coupe te krijgen, ga dan
gerust langs bij van Velsen
Kappers aan Lange Nieuwstraat 181 in IJmuiden, 0255785182.

Gymnasium Felisenum
blikvanger bij RKVV
Velsen - Het was dit voorjaar
tijdens een sportcongres van
de gemeente Velsen, waar
Johan van den Brink (RKVV Velsen) werd gewezen op
andere mogelijkheden van
sponsoring dan de traditionele bordreclames. De aanwezige verenigingen werden
attent gemaakt op ‘belanghebbenden die slechts gedurende een periode van het
jaar baat hebben bij promotie van hun activiteiten’. Onder andere dus de middelbare scholen die tijd, aandacht
en middelen besteden aan de
promotie van de open dagen.
Van de benaderde scholen
kreeg RKVV Velsen van Marijn Tegelaar, docente Nederlands aan het Felisenum (en
bij vele RKVV Velsen leden
als zodanig ook bekend) al
heel snel een spontane reactie om dat idee samen uit te
werken.
De sportvelden van de voetbalvereniging in Driehuis zijn

tenslotte een ontmoetingsplek van kinderen en ouders. En niet alleen uit de directe omgeving, maar ook uit
de hele regio Kennemerland.
Een regio die voor het Felisenum een belangrijke doelgroep is. En bij wie de school
graag de mogelijkheden van
het onderwijs aan het Felisenum, onder de aandacht
brengt.
Gedurende de rest van het
lopende seizoen zal het niemand die het complex betreedt ontgaan wannéér de
informatie-avond, open-dagen en inschrijvingsdagen
zijn. Hiervoor hangt er een
prachtig spandoek aan één
van de ballenvangers. Zo
slaan verleden (Felisenum;
naam voor Velsen in Romeinse tijd), heden (de levendige vereniging Velsen) en de
toekomst (onze gezamenlijke
jeugd), de handen ineen. Zo
worden ballenvangers ook
nog eens blikvangers.

Velsen - Op 19 en 20 december organiseren AV Suomi en
ChiCoaching de LangsteNachtLoop, een unieke ultraloop tijdens de langste nacht
van dit jaar. Ultralopen is een
vrij onbekende tak van de
hardloopsport in Nederland,
die alle afstanden omvat langer dan de marathon (42,2 kilometer). De LangsteNachtLoop kent een 24-uurs- en
een 12-uursloop, waarin de
atleten zo veel mogelijk kilometers afleggen (solo) op de
atletiekbaan van 400 meter
in Santpoort-Noord. De lopers van de 24 uur lopen zo’n
16 uur in het donker. Kou,
wind, regen of misschien
zelfs sneeuw, vormen een extra uitdaging. Veel kilometers
maken is natuurlijk nodig
voor de voorbereiding, maar
uiteindelijk draait het om de
mentale kracht die bepaalt of
je die 12 of 24 uur uitloopt.
Het startschot van de 24 uur
wordt gegeven door Ron Teunisse die zelf drie keer bij de
eerste drie is geëindigd in de
beroemde ultraloop de Spartathlon.
Publiek is welkom om de 65
lopers uit binnen- en buitenland aan te moedigen.
De 24 uur start op zaterdag
19 december om 12.00 uur.
Om middernacht, 00.00 uur,
start de 12-uursloop. De finish is om 12:00 uur op zondag 20 december. De kantine van Suomi is open en de
soep, thee, koffie en sandwiches staan klaar.
Ook aan deze editie van de
LangsteNachtLoop is een

goed doel gekoppeld, te weten het Inloophuis Kennemerland in Santpoort-Noord.
Ruim één op de drie Nederlanders krijgt in de loop van
het leven te maken met kanker. Dit betekent doorgaans
een enorme schok voor de
patiënt, maar ook voor de
naaste omgeving.
Kracht is het verbindende woord tussen de LangsteNachtLoop en Inloophuis
Kennemerland. De mensen die de ultraloop gaan lopen, hebben veel kracht nodig voor deze inspanning.
Net zoals de gasten van het
Inloophuis veel kracht nodig
hebben voor het leven met en
na kanker.
Het Inloophuis Kennemerland is afhankelijk van giften en uw donatie is dan ook
meer dan welkom!
Zie ook www.avsuomi.nl en
www.loopblessurevrij.nl. (foto: Erik Pieters)

Lars Bottelier gaat
trainen in Australië
IJmuiden - Ter voorbereiding op de kwalificatiewedstrijden voor het EK
Open Water Zwemmen in
Hoorn gaat Lars in januari naar Australië voor een
trainingsstage. Daar gaat
hij twee maanden lang
hard en zwaar trainen.
Hij komt in Australië uit
voor de Perth City Swimming Club en gaat de
westkust van Australië
langs voor diverse open
water wedstrijden.
Lars gaat bijna elk weekend uitkomen op wedstrijden. In zijn voorbereiding
is dit uniek, omdat het nu
in Nederland te koud is om

open water te zwemmen.
Een unieke ervaring voor
deze jonge IJmuidenaar.
Er zit wel een groot prijskaartje aan dit avontuur
vast, daarom geeft Lars op
2 januari, samen met zijn
zwemmaat Ben Zentveldt,
nog een zwemclinic. Voor
iedere zwemliefhebber die
nog wat extra’s bij wil leren.
Het begint om 14.30 uur
en eindigt om 16.00 uur in
zwembad de Heerenduinen. Deelnamekosten zijn
15 euro. Opgeven kan door
vóór 28 december naam en
leeftijd te mailen naar larsbottelier@quicknet.nl.
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Kerstnacht in
Ichthuskerk
IJmuiden - Op donderdag
24 december is er de Kerstnachtdienst in de Ichthuskerk aan de Fahrenheitstraat.
De dienst begint om 22.00
uur. Ds. Jeannet van Doorn
zal de aanwezigen inspireren met de boodschap van
de geboorte van Jezus. Het
thema is ‘Groot Licht’. Brothers 4Tune zingt prachtige
kerstliederen. Na afloop van
de dienst bent u van harte
uitgenodigd om glühwein of
warme chocolademelk te komen drinken. Deze activiteiten vinden achterin de kerk
plaats.
Velsen-Noord - Op zondag 20 december wordt er
een sfeervol kerstconcert
gegeven in de RK Sint Jozefkerk in Velsen-Noord.
De opbrengst komt ten
goede aan het onderhoud
van de kerk. Het RK Gemengd koor Sint Jozef, het
koor Between en Brassband Felison Brass verlenen hun medewerking aan
het concert, dat om 14.00
uur begint. De entree bedraagt 3 euro.
Het Gemengd koor Sint Jozef is opgericht in 1967 en
staat onder leiding van Dirigent Friedus van Kaam
en het koor wordt begeleid door Organist Ria Burger. Het koor verzorgt de
zang tijdens de Eucharistievieringen in de Sint Jozefkerk en ook wordt er tijdens huwelijksmissen, uitvaartdiensten
gezongen.
Het Gemengd koor Sint Jozef zingt vooral de traditionele liederen en het Gregoriaans.
Het koor Between is opgericht in 2000 door de ouders van de kinderen die
bij het kinderkoor zongen. En het koor staat onder leiding van dirigente
Truus Scheirlinck en wordt
begeleid door Jean Claude Vieillard. Het gemengd

Ongeslagen
kampioen
IJmuiden - In een zinderende
wedstrijd heeft SVIJ MD1 in een
uitwedstrijd bij KHFC beslag gelegd op het kampioenschap.
De meiden boekten een knappe 1-2 overwinning. Bij terugkomst op het SVIJ-terrein werden de speelsters en hun coaches gehuldigd voor hun mooie
prestatie.

koor Sint Jozef bestond al,
zo ook het kinderkoor Sint
Jozef. Daar tussenin bestond niets totdat Between
opgericht was. Vandaar de
naam Between, wat tussenin betekend. Het koor
zingt één keer in de veertien dagen en heeft tot doel
het zingen van de modernere kerkmuziek. Dit zullen
ze dan ook laten horen tijdens dit kerstconcert.
Brassband Felison Brass is
opgericht in 1959 en staat
onder leiding van dirigente
Patricia Geertse. De doelstelling van de vereniging
is mensen binnen en buiten de regio bekend maken
met het fenomeen brassband door middel van optredens en andere activiteiten. Felison Brass bestaat uit plusminus 35 gemotiveerde amateur-muzikanten. De vereniging vertegenwoordigt mensen uit
alle leeftijdsgroepen met
diverse achtergronden die
in ieder geval één ding gemeen hebben en dat is de
passie voor de muziek die
ze maken.
Kaarten voor het kerstconcert zijn verkrijgbaar bij
Bloemisterij Leo Aardenburg, de Dekamarkt en de
familie Joustra, Melklaan
47.

Klootschieten
Velsen-Zuid - Vorige week
zaterdag 12 december,
was de koeienroute voor
de klootschieters van s.v.
Full aan de beurt. Het was
heerlijk weer, maar rond
twee uur gaf buienradar
aan dat het flink kon gaan
stormen en regenen. Dus
was de snelheid er goed in.
Ook was Ton snel met ballen zoeken. Zodra er een in
de sloot ging, was de bal er
weer uit. Zo is het rap gegaan, en waren de klootschieter op tijd in de kantine terug voor de uitslag.
Team 3 met Dries, Harm en
Nico werd eerste met 67
schoten en 27 meter. Team
1 met Raymond, Peter, Rob
en Jan St. werd tweede met
71–18. Team 2 met Sander,
Gerda en Bertie, werd derde met 79–36. Team 4 met
Bertus, Jan Gr. en Ina, werd
vierde met 80–17.
Komende zaterdag 19 december is er het kerstvleestoernooi, met een aparte route, iedere speler krijg
een pakje vlees. Er zijn al
16 aanmeldingen. Meld u
aan in de kantine, op het
bord. Of bij Ton Boot, 0255510085 of mail: snelboot@
planet.nl.

Zaterdag Kerststal op
Lange Nieuwstraat
IJmuiden - Op zaterdagmiddag 19 december kun je op
de Lange Nieuwstraat zomaar herders en wijzen uit
het oosten tegenkomen. Ook
is er een kerststal. Dit alles
verwijst naar de geboorte van
Jezus Christus zo’n 2.000 jaar
geleden.
De Baptistengemeente, Eemstraat 30 te IJmuiden, die dit
evenement organiseert wil
graag mensen uitnodigen
voor de kerstdiensten en andere activiteiten. Wie meer
wil weten is welkom in de
diensten met inspirerende

prediking en mooie zang en
muziek. De Kerstnachtdienst
is op 24 december, aanvang
21.00 uur. Zang en muziek
van Reni en Elisa Krijgsman,
spreker: Jan Meijerink. Eerste Kerstdag, 25 december,
is een dienst om 10.30 uur,
spreker: Peter Jansen. Kinderen van 4 tot 12 jaar vieren
op eerste Kerstdag in hetzelfde gebouw hun eigen kerstfeest in aparte zalen. Op andere zondagen ben je uiteraard ook van harte welkom,
aanvang 10.00 uur. Zie ook
www.baptistenijmuiden .nl.

Nipte winst DCIJ in de
nationale hoofdklasse
IJmuiden - Om zich dit seizoen te handhaven in de
hoofdklasse was het noodzakelijk dat het eerste tiental een overwinning zou behalen op de reserves van VBI
uit het Gelderse Huissen. De
ontmoeting werd een spannende aangelegenheid met
wisselende kansen.
Na een nuttige puntendeling van Cees van der Vlis
tegen de sterke en bekende dam-problemist, Leen de
Rooij, zette Kees Pippel het
tiental op voorsprong. Met
sterk positiespel werd de tegenstander van het bord gedrukt. Conall Sleutel mist in
het eindspel een grote winstkans en moest met een remise tevreden zijn. Willem
Winter liet zijn tegenstander
weinig kans en boekte een
prachtige winst waarmee hij
de stand op 6-2 voor DCIJ
bracht.
Na een tactische remise van
Martin van Dijk waren de
kansen gekeerd. Invaller Jan
Maarten Koorn zag zijn ver-

loren stand, na een ernstige blunder van zijn tegenstander, alsnog op wonderbaarlijke in remise eindigen.
Jacqueline Schouten toonde aan dat zij een waardige invalster voor het eerste tiental is. In tegenstelling
tot Jesse Bos en Stijn Tuijtel,
die voor een puntendeling
moesten knokken, behaalde
zij een gelijkwaardige remise. Een resultaat waar Harrie
van der Vossen zich tevreden
mee moest stellen nadat hij
gedurende lange tijd uitzichten had op een positieve bijdrage. De uitslag na acht remises en twee overwinningen was 12-8 in het voordeel
van DCIJ.
Het tweede tiental onder leiding van Klaas de Krijger
moest een grote nederlaag
(5-15) incasseren tegen DES
Lunteren 3. Dat was logisch
omdat het tiental moest aantreden met invallers voor Jan
Maarten Koorn, Jacqueline
Schouten en vader en zoon
Doornbosch.
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Restaurant

Terrasvogels D2
weer kampioen
Santpoort-Zuid - Het is ze weer gelukt: de kanjers van S.V.
Terrasvogels D2 zijn, net als in de voorjaarscompetitie, kampioen geworden. Na een verpletterende overwinning afgelopen zaterdag werd het kampioenschap met taart en (kinder)
champagne gevierd. Het was een mooie afsluiter van het seizoen. Goed gedaan jongens en op naar een sportief 2016.

Hippisch Centrum Velsen

Dressuurwedstrijd en
clubkampioenschappen
Velsen-Zuid - Zaterdag werd
bij Hippisch Centrum Velsen
de jaarlijkse traditionele wildkienavond en loterij gehouden. Een drukke en zeer gezellige avond met veel wildprijzen. Na afloop van het kienen werd gestart met de loterij. Vele sponsoren hadden prachtige prijzen ter beschikking gesteld voor de loterij. De opbrengst van de loterij gaat ieder jaar naar een
goed doel en dit jaar was de
opbrengst voor Stichting Kika. Uiteindelijk bracht de loterij een prachtig bedrag op van
1.000 euro voor Stichting Kika.
De volgende dag hield Hippisch Centrum Velsen gelegen
aan de Driehuizerkerkweg te
Velsen-Zuid de laatste dressuurwedstrijd FNRS-proeven
van dit jaar. Deze landelijk erkende dressuurproeven opgesteld door de FNRS (Federatie van Nederlandse Ruitersportcentra) zijn geschikt voor
beginnende tot en met gevorderde ruiters.
De seniorenruiters gingen
als eerste van start. Irma Lowies werd fraai eerste met het
manegepaard Ufo. De tweede prijs ging naar Suzanne de
Koning met Lukas. Arlette Eijs
met het leuke paard Beaujolais mocht de derde prijs in
ontvangst nemen.
Daarna was het de beurt aan
de lease- en pensionklanten.
Quinty Snijder werd eerste

met haar paard Solitair. Het
rode rozet voor de tweede
plaats ging naar Ginger Iskes
met haar paard Energina. Amber Stoel mocht de derde prijs
in ontvangst nemen met haar
paard Beaujolais.
In de rubriek F8 t/m F14 manegeklanten ging de eerste
prijs naar Daniëlle de Beurs
en de manegepony Zorro. Een
knappe tweede plaats was er
voor Esmee Hamers en Beaujolais en Jody Burger werd
derde met de pony Penotti. Daarna volgden de rubrieken F5 t/m F7. Jennifer Kwant
met topper Beaujolais reed
een keurige proef en mocht
het oranje rozet in ontvangst
nemen. Sylvie Webbe met UK
werd fraai tweede. Een derde
prijs ging uiteindelijk naar Rosa de Ruiter met Flo. Tot slot
werden de vijf clubkampioenen 2015 bekend gemaakt en
gehuldigd in de klasse dressuur en het springen.
In de F-proeven laag manege
ging het dressuur Clubkampioenschap 2015 naar Amy Lips.
Demi Kaandorp werd dressuur Clubkampioen 2015 in
de klasse F-proeven laag pension. Isa Smit werd Clubkampioen 2015 in de F-hoog klasse pension en Esmee Hamers
werd Clubkampioen 2015 in
de klasse F-proeven hoog
manege. Maaike den Dekker
ging er met de kampioenstitel
vandoor in het springen.

Velserbroek - Elke week
op de maandag en woensdag vanaf 11.30 uur kan men
in het restaurant in De Hofstede terecht. Men kan kiezen uit diverse hoofdgerechten. Een driegangenmaaltijd
is verkrijgbaar vanaf 7 euro.
De maaltijdkeuze kan men
tot circa 12.45 uur doorgeven. Vooraf reserveren is niet
nodig. Op maandag 28 en
woensdag 30 december is
het restaurant gesloten. Donderdag 24 en 31 december is
het wijkcentrum vanaf 12.00
uur gesloten.

Open tafel
Velserbroek - Eerstvolgende open tafel in De Hofstede, Aletta Jacobsstraat wordt
gehouden op vrijdag 8 januari. Op het menu staan dan
een groentesoep, zuurkool
stamppot met spekjes, gehaktbal en vla met slagroom.
Kosten 6,50 euro. De open
tafel begint om 12.30 uur.
Men kan voor deze maaltijd
reserveren op maandag 4 januari tussen 11.00 12.00 uur.
Donderdag 24 en 31 december is het wijkcentrum vanaf
12.00 uur gesloten.

Kinderkerstfeest in
Dorpskerk Santpoort
Santpoort-Noord - Donderdag 24 december om
18.30 uur is het kinderkerstfeest in de Dorpskerk,
Burg. Enschedélaan 67.
Je hoeft niet de hele tijd stil
te zitten, er is een verhaal,
je kan muziek maken, en
natuurlijk is er chocolademelk met iets lekkers na af-

loop. Jong en oud zijn welkom. Het kinderkerstfeest
wordt georganiseerd door
de leiding van de Kindernevendienst van de Protestantse wijkgemeente Santpoort.
Wil je meer weten? Mail dan
naar
kindernevendienst.
santpoort@gmail.com.

Hofstede
thuisbioscoop
Velserbroek - Op vrijdag 18
december wordt de heerlijke
romantische kerstfilm ‘Dear
Santa’ op groot scherm vertoond. Kaartjes voor deze film
zijn verkrijgbaar aan het buffet van wijkcentrum De Hofstede. Kosten 2,50 euro (inclusief een kopje koffie of
thee en een hapje). Aanvang
19.00 uur.

Expositie
Velserbroek - De patchwork club van de Hofstede
exposeert vele zelf vervaardigde patchwork werkstukken. De veelal kleurige kleden en objecten zijn een lust
voor het oog. Gedurende de
openingstijden van wijkcentrum De Hofstede aan Aletta Jacobsstraat zijn de werken gratis te bezichtigen. Het
wijkcentrum is op dinsdag
vanaf 13.00 uur gesloten.

Kijk voor het actuele nieuws op

www.jutter.nl
www.hofgeest.nl

In de kerstvakantie
naar Zorgvrij
Velsen-Zuid - Boerderzij Zorgvrij is al helemaal in
kerstsfeer. In de kerstvakantie zijn er diverse leuke activiteiten. Kinderen kunnen
een heerlijk geurende waskaars rollen, boerderijdieren
knutselen en een speurtocht
langs de dieren doen.
Op woensdag 23 december
is er een workshop ‘Toneel
op Stal’, kinderen gaan toneel
spelen tussen de dieren (uiterlijk 3 dagen van tevoren
opgeven).
De koeien mogen gevoerd
worden met koeienkoek. Iedere dag rond half vijf worden de koeien gemolken en
maken de boeren graag een
praatje. De verse melk, voor
warme choco of pannenkoeken, is dagelijks te koop. In
de boerderij zijn diverse spel-

len en tentoonstellingen.
Vanaf 23 december kunnen
de kleinsten weer met een
toverstokje langs de dieren in
de tentoonstelling Toverboerderij.
Bij goed weer kunnen de kinderen heerlijk ravotten rond
de boerderij. Trek gekregen
van de boerenomgeving?
Dan heeft ‘Onder de Platanen’ vast wel iets op het menu staan.
De toegang tot Zorgvrij is
gratis maar u mag altijd een
kleinigheidje in de melkbus
bij de balie doen. Voor de activiteiten wordt een bijdrage
gevraagd. In de vakantie is de
boerderij alle dagen open behalve op eerste kerstdag en
nieuwjaarsdag.
Zie ook www.facebook.com/
BZorgvrij.

Kijk voor het actuele nieuws op

www.jutter.nl

www.hofgeest.nl
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Stormvogels-teams
winnen zespuntenduels
Velsen laat punten liggen
Driehuis - Met vier punten voorsprong de winterstop
in? Helaas. Als Velsen de vele kansen had benut zou ik
graag een uitroepteken achter de eerste zin hebben geplaatst. Al in de eerste minuut
had Eric Metgod een dot van
een kans maar zijn schot werd
door de uitstekende Kolping
Boys doelman Patrick de Vries
met de voeten gekeerd. Ook
Donny Koning zag zijn inzet na
een prachtige voorzet van Tim
Groenewoud geblokt worden.
Aan de andere kant stichtte Kolping Boys gevaar bij
twee opeenvolgende corners.
De beste kansen waren echter voor Velsen dat vooral over
links ten aanval trok: ook Remco van Dam, Steef van Wees
en Mischa Plug hadden het vizier niet op scherp staan. Het
bij vlagen goed voetballende
Kolping Boys werd in de meeste gevallen opgevangen door
de geelblauwe verdediging.
Met een fantastische redding
van opnieuw de Vries na een
inzet van Donny Koning brak
met 0-0 de rust aan.
Ook na de thee had Velsen

moeite met het spel van de tegenstander: veel fysiek en lange ballen. Toch kwam Velsen
gelukkig op voorsprong na
een corner van Tim Groenewoud. Steef van Wees sprong
hoger dan de lange verdedigers van de Boys maar zag
zijn kopbal van de lat terug het
veld in springen precies voor
zijn rechtervoet en nu was
doelman de Vries verslagen:
1-0. Even zette Kolping Boys
aan en had Velsen het moeilijk, maar dat duurde gelukkig
maar kort. Aan de andere kant
volgden de kansen voor Velsen
elkaar snel op, maar met man
en macht wist de tegenstander
een doelpunt te voorkomen.
Vlak voor het eindsignaal van
de goed fluitende scheidsrechter De Jager sloeg het
noodlot toe: vanaf een meter op vijf en twintig loste Roy
Duijneveld een wanhoop schot
en tot ieders verbazing vloog
de bal hoog over Sander van
der Lugt tegen het net: 1-1.
Als je de kansen niet benut…
Met twee punten voorsprong
maakt Velsen zich op voor de
oliebollen.

IJmuiden - Het afgelopen
weekend won zowel het eerste
van de zondag- als het eerste
van de zaterdagselectie hun
spannende thuiswedstrijd respectievelijk met 3-2 van Alkmaarsche Boys en met 4-3 van
vv IJmuiden. In de laatste fase
van beide duels wisten beide
teams een achterstand in een
overwinning om te buigen.
Zaterdag speelde de zaterdagsenioren een onvervalste stadsderby tegen vv IJmuiden voor ruim 400 toeschouwers en dat was duidelijk een
wedstrijd met twee gezichten.
Omdat er te veel spanning op
dit duel stond, was het niveau
de eerste helft van beide kanten van een niet al te goed gehalte. De derby eindigde het
laatste kwartier met heel veel
spektakel.
In de eerste helft nam IJmuiden de leiding door een eigen doelpunt van Stormvogels-verdediger Tim Binkhorst
die de bal na een vrije schop
in zijn eigen verlaten doel kopte, 0-1. Na dit doelpunt ging
het team van trainer Marco
Adema een stuk beter voetballen, creëerde zich kansen,
maar men kwam niet tot scoren.
De tweede helft werd Stormvogels de bovenliggende partij, creëerde zich kansen, maar
die werden alle onbenut gelaten. Pas het laatste kwartier
vielen de doelpunten als rijpe
appels van de boom. De gelijkmaker kwam van de voet van

32ste Nieuwjaarsduik
op IJmuiderstrand
IJmuiden aan Zee - Paviljoen Noordzee en de IJ.R.B.
houden op 1 januari voor de
32ste keer de nieuwjaarsduik. Er worden weer heel
veel deelnemers verwacht,
van jong tot oud. Deelnemers
kunnen zich inschrijven vanaf
11.30 uur bij Paviljoen Noordzee. De duik is om 13.00 uur.
Bij het inschrijven krijgen de
deelnemers de Unoxmuts.

Het inschrijven is gratis, maar
wel wordt een donatie gevraagd voor de IJ.R.B. die de
duik begeleidt.
Na de duik krijgen de deelnemers hun traditionele herinneringsvaantje en uiteraard
de gratis chocolademelk,
Glühwein en erwtensoep, deze laatste wordt gesponsord
door Unox.
Het geheel zal na de duik

worden opgeluisterd met gezellige muziek in de zaal van
Paviljoen Noordzee.
Een paar tips voor de duikers:
neem een paar oude slippers
mee, een handdoek en badjas, dit voorkomt dat men
koude voeten krijgt of onderkoeld raakt voor de duik.
Voor meer informatie: Paviljoen Noordzee, telefoonnummer 0255-514004.

David van der Kolk, die met
veel effect een diagonaal schot
over de handen van doelman
Tom Hoogendijk in de kruising
krulde, 1-1. Zeven minuten later maakte Tim Binkhorst, opnieuw met zijn hoofd, zijn fout
goed, 2-1, twee minuten later
gevolgd door een heel goed
genomen strafschop van Rick
Kluijskens, 3-1. Een minuut later verkleinde Kay Brouwer de
achterstand tot 3-2. In de laatste minuut maakte Jordi Miedema met een afstandsschot
het mooiste doelpunt van de
wedstrijd, maar het laatste
woord was aan IJmuiden: in
blessuretijd bepaalde invaller Mark van Urk de eindstand
op 4-3.
Door deze overwinning heeft
Stormvogels onderaan iets
meer lucht gekregen. Tot 23 januari kan het team van Adema
genieten van de winterstop.
Stormvogels-zondag had tegen Alkmaarsche Boys eveneens de slotfase nodig om tot
een verdiende overwinning
te komen. Binnen tien minuten keek Stormvogels tegen
een 0-1-achterstand aan; de
boomlange Stefan van Wort
was de doelpuntenmaker.
Stormvogels rechtte haar rug
en na 20 minuten scoorde Etkin Zivkara de gelijkmaker,
1-1. Op slag van rust leek het
team van Jeroen Kroes op 2-1
te komen, ware het niet dat de
scheidsrechter, nadat hij eerst
naar het midden had gewezen,
dit doelpunt vanwege buiten-

spel afkeurde.
De tweede helft liet een stuk
beter spelend Stormvogels
zien en haar tegenstander
werd constant onder druk gezet. Kansen, o.a. voor Zivkara en Bastiaan Scholten, bleven niet uit, maar werden alle
gemist. Halverwege de tweede helft namen de Alkmaarders tegen de verhouding opnieuw een voorsprong door
Raymond Brandsma, 1-2.
Negen minuten voor tijd kwamen de IJmuidenaren opnieuw op gelijke hoogte. Bastiaan Scholten zette zijn tegenstander op het verkeerde
been en liet vervolgens vanaf
plm. 22 meter een kanonskogel af precies in het kruis, 2-2.
Even daarna kon Zivkara de
wedstrijd beslissen, maar omdat hij te lang treuzelde, ging
opnieuw een kans voor hem
verloren.
Toch gaat de overwinning
naar Stormvogels, want in de
laatste minuut van de officiële speeltijd haalde de zeer gedreven Bastiaan Scholten de
achterlijn en zijn scherpe voorzet belandde voor de voeten
invaller Richie Boye en buiten
de tweede paal staande schiet
hij Stormvogels naar een verdiende 3-2-overwinning.
Zondag 20 december staat de
inhaalwedstrijd tegen SVW’27
uit Heerhugowaard op het
programma. Bij een overwinning staat Stormvogels er dan
rooskleurig voor in de strijd
om de tweede periodetitel.
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Babbeltruc
Waalstraat

Alles uitproberen
dankzij JeugdSportPas
Velsen - Herm en Sander van Wetering zijn echte
sportmannen. Herm is 9 jaar
en voetbalt in de E3 van Velsen, de 2 jaar jongere Sander zit op zwemles en gaat
op voor zijn B-diploma. Daarnaast proberen ze sinds kort
met de JeugdSportPas nieuwe sporten uit.
De in Santpoort woonachtige broers kozen nogal uiteenlopende sporten. Herm
ging schaken, hij had immers
al een schaakbord en speelde thuis regelmatig tegen familieleden of vriendjes. De
eerste keer dat hij tegen zijn
moeder speelde verloor hij
nog, maar dat bleef de enige nederlaag die hij tegen
zijn moeder moest incasseren. Na een paar weken uitproberen via JeugdSportPas,
werd Herm lid van Schaakclub Santpoort. ,,Ik vind het
zo leuk aan schaken dat je
zelf steeds dingen kunt bedenken’’, vertelt Herm. ,,Maar
dat kan zomaar stoppen, bijvoorbeeld als zwart iets anders doet dan je dacht, en
dan moet je weer een nieuw
plannetje bedenken.’’ Herm
schaakt ook wel eens tegen
de computer, maar... ,,dat is
echt onmogelijk, na zes zetten sta je al mat!’’
Sander wilde graag schermen uitproberen en kijkt erg
uit naar zijn eerste les bij
Holland Schermen. Hij heeft
zich alvast in de sport verdiept. ,,Als je bij schermen iemand raakt op zijn schouder
of zo, dan is dat een punt. En
wie de meeste punten heeft,

heeft gewonnen. Ik heb op
de iPad een filmpje gezien en
het lijkt me heel erg leuk om
te doen. Je krijgt een helm
op en een groot wit pak aan.
En een zwaard, ik weet niet
meer hoe die ook alweer precies heet, die heeft geen punt
maar een bubbel. Je kunt elkaar dus niet prikken, wel
kun je soms blauwe plekken krijgen. Maar dat heeft
Herm ook met voetbal. Laatst
nog op je knie een hele grote, toch Herm?’’
Moeder Ria hoorde via de
moeder van een vriendje
van Herm en Sander over de
JeugdSportPas. ,,Eigenlijk is
het ideaal, je kunt van alles
uitproberen voordat je meteen op één bepaalde sport
gaat. Mijn man en ik sporten
zelf regelmatig, we vinden
het belangrijk dat de jongens
ook sporten en dan iets doen
waar ze plezier in hebben.’’
Of het bij schaken en schermen blijft is nog maar de
vraag. ,,Ik heb ook al eens
voetbal geprobeerd’’, zegt
Sander, ,,de partijtjes vond
ik wel leuk, maar niet al die
trainingen met de bal.’’ Herm
zou nog wel eens tennis uit
willen proberen. Sander ziet
wel wat in hordenlopen, of in
paardrijden. Zeker in combinatie met schermen lijkt hem
dat cool.
Wil je net als Herm en Sander kennismaken met een
sport naar keuze bij jou in
de buurt en ben je tussen de
5-12 jaar? Kijk dan op www.
jeugdsportpas.nl en schrijf je
in!

Kerstconcert Bel Canto
IJmuiden - Het Velser Operakoor Bel Canto voert op
zaterdag 19 december haar
kerstconcert uit in de Engelmunduskerk, Wilhelminakade 119.
Het programma is zeer gevarieerd. De avond wordt geopend met prachtige Engelse kerstliederen en aansluitend daarop een medley uit de opera Aïda van Giuseppe Verdi die in zijn ge-

heel in april 2016 drie avonden wordt opgevoerd in de
Schouwburg Velsen.
Het koor sluit af met een samenzang. Het koor staat onder leiding van dirigent Marco Bons en wordt op piano begeleid door Gilbert den
Broeder. Het concert begint
om 20.15 uur (kerk open om
19.45 uur). De toegang is vrij
maar na afloop wordt gecollecteerd.

IJmuiden - Woensdag 9
december is een 83-jarige vrouw uit de Waalstraat
slachtoffer geworden van
een soort babbeltruc. De
bejaarde bewoonster stond
rond 10.00 uur voor haar
woning en had haar voordeur open staan. Er kwam
een vrouw aanlopen, die de
bewoonster groette en brutaalweg haar woning inliep.
De bewoonster liep achter de vrouw aan. De vrouw
is de gehele woning doorgelopen en heeft in diverse kasten gekeken en vertelde alles mooi te vinden. Na enige tijd is de
vrouw de woning uitgelopen. Het is niet duidelijk of
er nog een tweede persoon
in de woning is geweest,
die rustig zijn/haar slag kon
slaan, terwijl de bewoonster
door de vrouw werd afgeleid. Pas later bleek er geld
uit de woning weggenomen te zijn. De vrouw voldeed aan het volgende signalement: getinte huidskleur, sprak vloeiend Nederlands, zonder accent en
droeg een lichtkleurige jas,
tot over haar heupen. Heeft
u iets gezien of gehoord dat
met deze diefstal te maken
kan hebben? Meld dit dan
via 0900-8844 bij de politie in Velsen. Of meld dit via
Meld Misdaad Anoniem:
0800-7000.

Inloopspreekuur Visio
IJmuiden - Heb jij te maken
met slechtziendheid en ondervind je hiervan hinder in
het dagelijks leven? Of ken
je iemand die hier last van
heeft? Ga dan op de tweede of vierde dinsdag van de
maand naar het Visio inloopspreekuur. Koninklijke Visio is het expertisecentrum
voor slechtziende en blinde
mensen. Tijdens het inloopspreekuur geeft een kundige
medewerker van Koninklijke Visio uitgebreid informatie
en advies over slechtzienden blindheid. Nieuwsgierig of
op zoek naar meer informatie? Bel dan naar 088 – 585
85 85 of neem een kijkje op
www.visio.org. Het Inloopspreekuur Visio is in de Centrale Bibliotheek in IJmuiden
op 12 januari en 9 februari
van 14.00 tot 16.00 uur. In Bibliotheek Velserbroek is het
spreekuur op: 22 december,
26 januari en 23 februari van
14.00 tot 16.00 uur.

Kerstconcert met
projectkoor Joy
Velsen-Zuid - Zaterdagmiddag 19 december om 15.00
uur wordt in de Engelmunduskerk voor het negende
jaar alweer een gevarieerd
kerstconcert gegeven door
de zangers van Kerstkoor Joy.
Bezoekers zijn van harte welkom om in de sfeervol aangeklede kerk te genieten van
een aantrekkelijk programma
kerstkoorwerken in uiteenlopende stijlen. Het Kerstkoor Joy, dat onder leiding
staat van Hinke Hillege, telt

dit jaar ruim 40 enthousiaste zangers. Bas Jongsma is
de pianist. De verwarmde Engelmunduskerk is tijdens de
kersttijd bijzonder sfeervol
versierd. De grote, zeer fraaie
kerststal is traditiegetrouw te
bewonderen.
In de pauze zijn koffie, thee,
jus d’orange en warme glühwein verkrijgbaar. Het is een
aanrader om een zitkussentje
mee te nemen.
Na afloop is er een deurcollecte voor de onkosten.

December in het Pieter
Vermeulen Museum
Driehuis - In de feestmaand
december is er van alles te
doen in het Pieter Vermeulen
Museum. Ga gezellig winterknutselen in de kerstvakantie
en maak een lichtje voor bij de
kerstboom. In de kerstvakantie
staan er op dinsdag 22, woensdag 23, donderdag 24 en dinsdag 29, woensdag 30, en donderdag 31 december ’s middags van 13.30 tot 15.30 uur
weer knutseltafels klaar voor
kinderen vanaf 4 jaar, waaraan
onder begeleiding geknutseld
kan worden. Maak een glazen lichtje of een lichtje in de
vorm van een kabouterhuisje voor bij de kerstboom.Kinderen vanaf 8 jaar kunnen een
toverbol maken. Aanmelden is
niet nodig: wie komt kan meteen aan de slag! Kosten: 1,50
en 3,50 euro op de toegangsprijs. Op 24 en 31 december is
het museum tot 16.00 uur geopend. Momenteel is de tentoonstelling Toverbos in het
PVM, Kinderen vanaf 3 jaar
kunnen in de tentoonstelling
kennis maken met het leven in
een bos. Met een toverstokje
kun je de dieren laten spreken.
Ook is er de expositie ‘Kerstgroen’ over de oorsprong en
symboliek van de decemberfeesten, van 9 december tot en
met 17 januari. Maak kennis
met de oorsprong en symboliek van de december-feesten

als het Midwinter-feest, Sinterklaas en het Kerstfeest. ‘Kerstgroen’ vertelt waarom de wintergroene bomen, struiken en
planten gebruikt werden bij
de decemberfeesten. Tuincentrum Ranzijn heeft een aantal
beschikbaar gesteld.
Alle kinderen die tijdens de
kerstvakantie na een bezoek
aan hetmuseum een inspectierapport insturen maken kans
op een ipad-mini. Er zijn nog
Adoptie-kerstbomen: het biologisch alternatief voor de
wegwerp-boom!
Reserveer
een kerstboom door een mail
te sturen naar info@pietervermeulen-museum.nl/nieuws.
Pieter Vermeulen Museum,
Driehuizerkerkweg 34d, 1985
EL, Driehuis Tel. 0255-536726,
info@pieter-vermeulen-museum.nl. Zie ook www.pieter-vermeulen-museum.nl.
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Tweede Vissenloop
op zondag 22 mei

Kampioen in de
jongenscompetitie
Velsen - Vorige week vrijdag is JB1 van Smashing
Velsen kampioen geworden
in de najaarscompetitie. Dat
is erg knap, want dit team
speelt in de 1e klasse van
de jongenscompetitie maar
bestaat uit meer meiden

IJmuiden - Na een zeer geslaagde eerste editie van de
Vissenloop in 2015, wordt op
zondag 22 mei de tweede
Vissenloop georganiseerd.
De Vissenloop is een wandelevenement dat enerzijds tot
doel heeft mensen kennis te
laten maken met het havengebied van IJmuiden en zijn
omgeving en anderzijds geld
in te zamelen voor KWF Kankerbestrijding.
In 2015 heeft de eerste Vissenloop met circa 1.300
deelnemers een bedrag

dan jongens. Het team heeft
dit seizoen nog geen wedstrijd verloren. Vrijdag werd
in eigen huis met overtuiging 4-0 gewonnen van Jonas B1.
Komend seizoen speelt het
team in de hoofdklasse!
Velsen - In december exposeert kunstenaar Jack
Diroé zijn mooiste werken
in de Centrale Bibliotheek in
IJmuiden. Zijn werk is een
vorm van ‘Outsiders Art’:
kunst waarbij verbeeldingskracht en persoonlijke expressie voorop staan.
Vanuit zijn verwondering
voor de natuur ziet Jack
de schoonheid van het leven. Jack wordt geïnspireerd
door het Boeddhisme, Taoïsme en Universeel Soefisme.
Zijn schilderijen kenmerken
zich door opvallend kleurgebruik, waarin diverse symbo-

van ruim 30.000 euro opgebracht. Dit is jaar is het doel
om rond de 50.000 euro op
te halen.
Wandelliefhebbers kunnen
kiezen uit routes van 5, 10,
15, 20, 25, 30 en 40 kilometer. De Guppenloop (5 kilometer) is in beginsel bedoeld
voor jongeren, verenigingen
en scholen, maar natuurlijk
zijn ook (groot)ouders met
kinderen en andere belangstellenden van harte uitgenodigd om zich voor deze afstand in te schrijven.

len uit verschillende religies
te herkennen zijn. De expositie is tot en met 31 december
te bezichtigen in de Centrale
Bibliotheek in IJmuiden.

Potjes voor diabetes op
kerstmarkt Santpoort
Santpoort-Noord - Afgelopen zondag stonden vier
moeders die een kind hebben met diabetes type 1, op
de kerstmarkt in SantpoortNoord. In augustus zijn ze al
begonnen aan knutselwerken voor op de kerstkraam
waaronder potjes voor diabetes.
Mensen hebben dit initiatief
massaal ondersteund door
een aankoop in de kraam. Tij-

dens de kerstmarkt hebben
zij rond de 1800 euro opgehaald en via Facebook verkopen zij de spullen die zij nog
over hebben.
Graag willen zij een ieder
die ze gesteund heeft middels aankoop of sponsering
bedanken. Het totaalbedrag
wordt overgemaakt naar de
JDRF, een organisatie die onderzoek doet naar genezing
van diabetes type 1.

Op deze manier willen wij alle mensen van de Zonnebloem een vrolijk kerstfeest
en een gezond 2016 toewensen. De vakantieweek
op de Imminkhoeve was fan-

tastisch, maar dat geldt ook
voor de regio IJmond die
klaar staat voor iedereen.
Uit naam van alle gasten,
Cor en Cor

Kerst Sing-Along
op het Thaliaplein
IJmuiden - Op zaterdag 19
december wordt het splinterniewe Thaliaplein ingewijd
met een Kerst Sing-Along.
Onder het genot van een
warm glaasje glühwein kunnen buurtbewoners en iedereen die maar wil komen
rond de kerstboom en vuurkorf prachtige en herkenbare
kerstliederen meezingen onder begeleiding van de be-

kende IJmuidense zangers
Fred Post , René van der Wel,
Peter van Bugnum en Ferry
van ’t Veld. Na afloop vindt er
een kerstborrel plaats in het
Thalia theater met bijzondere kerstoptredens op het grote doek.
De Kerst Sing-Along begint
om 19.30 uur. Bij slecht weer
zal het evenement geheel in
Thalia worden gehouden.

Man twee uur
lang vast in
stuifzand
IJmuiden - Een grote groep
hulpverleners is vorige week
woensdagavond uitgerukt voor
een man die was weggezakt
in het zand. Het duurde twee
uur om hem te bevrijden. De
man wilde gaan vissen op de
strekdam bij het kleine strand.
Hier was met het laatste stormweer veel stuifzand terecht gekomen. De man is hier onverwachts doorheen gezakt. Omdat hij alleen was heeft hij eerst
zijn familie gebeld. Deze kregen hem echter niet uit het
zand en hebben de hulpdiensten gealarmeerd. De IJmuider Reddingsbrigade arriveerde als eerste bij de man. Snel
werden zij gevolgd door de politie, brandweer, ambulance en
een traumateam. Een reddingboot van de KNRM zorgde voor
verlichting vanaf het water. De
man was zo ver weggezakt dat
hij van bovenaf niet meer zichtbaar was. De hulpverleners zijn
direct gaan scheppen, maar
daardoor dreigde de man verder weg te zakken. Zijn voet zat
onder een steen vast. Met wervelplanken en materiaal van de
brand hield men het zand tegen
en wist men de man te zekeren
tegen verder wegzakken. Twee
uur na de melding had men de
man bevrijd. Hij is voor controle naar het ziekenhuis gebracht.
(foto: Ko van Leeuwen)

Inbraak
bedrijfsbus
Santpoort-Noord - Tussen
zondag 13 december 13.00
uur en maandag 14 december 20.30 uur is er op de Kruidbergerweg ingebroken in een
zwarte bedrijfsbus. De dader(s)
hebben het kleinste raampje
aan de bijrijderskant ingeslagen/ingegooid. Uit de bus zijn
diverse goederen weggenomen. Iets gezien of gehoord?
Meld dit via 0900-8844 of Meld
Misdaad Anoniem: 0800-7000.
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Velison Wonen
verduurzaamt woningen

Raad van Kinderen presenteert
bevindingen aan Tata Steel
IJmuiden - De Raad van
Kinderen van Tata Steel heeft
zijn bevindingen gepresenteerd aan de directie van Tata Steel in IJmuiden. Onder
begeleiding van prinses Laurentien deelden de kinderen
hun ideeën om als staalbedrijf het beste tot innovaties
te kunnen komen.
Ze gaven daarbij nadrukkelijk aan hoe belangrijk het
is om goede ideeën met de
buitenwereld te delen, zodat ook elders verbeteringen
kunnen worden gerealiseerd.
De ideeën variëren van het
openen van een ‘kijkwinkel’,
waar mensen kunnen zien
welke eindproducten er allemaal van staal worden gemaakt tot het betrekken van
studenten bij het ontwikkelen van ideeën en het van

een merkje voorzien van alle
eindproducten. De Raad van
Kinderen bestaat uit leerlingen van groepen 6 tot en met
8 van basisscholen De Klipper, De Zefier, Origon en Het
Kompas uit IJmuiden.
Theo Henrar, directievoorzitter van Tata Steel Nederland
was zeer te spreken over de
inzet van de Raad van Kinderen. ,,Jullie hebben je duidelijk goed verdiept in ons bedrijf en in het onderwerp innovatie.
Voor een staalbedrijf is het
van groot belang om telkens weer nieuwe producten
te bedenken en processen
te verbeteren. Jullie ideeën
helpen ons daarbij. Zo creëren we een mooie toekomst
voor dit bedrijf, onze klanten
en deze regio. Een toekomst

waar sommige van jullie misschien later als werknemer
van ons bedrijf invulling aan
gaan geven. We zijn namelijk altijd op zoek naar mensen die vernieuwend kunnen
denken.”
De Raad van Kinderen is
een initiatief van de Missing
Chapter Foundation van prinses Laurentien van Oranje.
Tata Steel vindt net als deze
stichting dat het belangrijk is
kinderen een stem te geven
in hun eigen toekomst. Daarom betrekt Tata Steel kinderen uit de omgeving van het
staalbedrijf bij het bedenken
van ideeën. Het initiatief van
prinses Laurentien past goed
bij het omgevingsbeleid van
Tata Steel, dat als thema Future Generations heeft. (foto:
Tata Steel)

Velsen-Noord - Velison Wonen start binnenkort met de
voorbereiding van het groot onderhoud aan 122 woningen aan
de Melklaan in Velsen-Noord.
De woningen worden geïsoleerd en voorzien van zonnepanelen. Door deze werkzaamheden kan een zeer hoge energie-index (voorheen energielabel A) voor vrijwel alle woningen worden bereikt. Velison
Wonen verhoogt door deze ingreep het comfort in de woning
en verlaagt de energiekosten
van haar huurders.
Om een hoge energieprestatie
te bereiken, worden dak, begane grondvloer en spouw in de
muur geïsoleerd. In alle woningen wordt op de begane grond
HR ++ glas aangebracht en de
ramen kierdicht gemaakt. In de
badkamer wordt het ventilatiesysteem aangepast. Daarnaast
worden de woningen voorzien
van nieuwe voordeuren. Door
deze maatregelen wordt als het

ware een ‘warme deken’ om de
woning gecreëerd en daarmee
de stookkosten van de huurders verlaagd. Daarbij worden
er op de daken zonnepanelen geplaatst waardoor ook de
elektrakosten zullen dalen.
Tijdens een informatieavond
op 25 november zijn de bewoners door de bewonerscommissie Melklaan, Velison Wonen en
aannemer KBK Bouwgroep geinformeerd over de werkzaamheden aan hun woning. Bewoners kunnen tijdens de werkzaamheden in hun huis blijven
wonen.
Alle bewoners worden voordat
het project van start gaat persoonlijk bezocht door een bewonersbegeleidster. Zij brengt
eventuele praktische problemen en vragen van de bewoners in kaart en begeleidt hen
gedurende het project. Naar
verwachting zal begin 2016
gestart worden met de werkzaamheden.

IJmuiden - Maandag 14 december oefenden de leerlingen van dansschool Moves
You voor een prachtige hiphopshow. Rond de klok van
half zeven stroomde Buurtcentrum De Dwarsligger vol met
familieleden en andere geïnteresseerden.
Na een korte inleiding van lerares Chantal Lensen barstte
het dansgeweld los. Alle kinderen straalden in hun zwart/
wit/rose outfit die naar eigen
inzicht samengesteld mocht
worden. Het leverde een kleurrijk plaatje op en was, op zich,
al een genot om naar te kijken. De show begon met een
gezamenlijke opening van alle
drie leeftijdscategorieën (van
6 tot ongeveer 15 jaar). Daarna wisselden de groepen el-

kaar af met hiphop moves op
de klanken van een bonte mix
van muzieknummers van toen
en nu. En natuurlijk was er bij
de finale, opnieuw, een spetterend gezamenlijk optreden
van alle groepen. Na afloop
klonk er een geweldig applaus
door het buurtcentrum voor alle jongens en meisjes van de
dansschool.
De dansschool kan terugkijken
op een geweldige voorstelling
en ziet al uit naar een nieuw
‘danstastisch’ 2016. In het
nieuwe jaar zal er weer iedere
maandagavond geoefend worden voor de zomershow. Een
ieder die wil, kan eens langs
komen voor een gratis proefles. Meer informatie vindt u op
de website van de dansschool
of op de facebooksite.

Kerstdiner in
De Brulboei
IJmuiden - Op zondag 27
december is in buurthuis
De Brulboei het kerstdiner,
gesponsord door Jumbo. Zij
nodigen mensen uit die met
de kerstdagen alleen thuis
zijn.
Met alleen bedoelen zij ook
mensen die samen zijn,
maar verder geen familieleden hebben om daar gezamenlijk kerstfeest mee te
vieren.
U kunt iemand of u zelf opgeven door contact op te
nemen met buurthuis De
Brulboei, telefoon 0255510652. Er zijn geen kosten aan verbonden. Er is
plaats voor ongeveer 30 tot
35 personen. Een gezellige groep vrijwilligers staat
klaar om er een feestelijk
diner van te maken!

De Glazen Klas
IJmuiden - Op basisschool
de Origon hebben dj’s uit
groep 7 op verzoek kerstliedjes gedraaid. Het mengpaneel stond zo opgesteld dat
het van buiten zichtbaar was
en met kerstmuts en een vrolijk gezicht draaiden de kinderen van groep 7 in groepjes verzoeknummers.
De ouders en kinderen konden voor 50 cent een kerstlied kiezen uit 500 geselec-

teerde liedjes. Voor en na
schooltijd was erg gezellig bij
De Glazen Klas. Ouders, kinderen en leerkrachten genoten duidelijk van dit initiatief
van de school in samenwerking met de activiteitencommissie.
De opbrengst is voor Stichting Vluchtelingenwerk Nederland. De school hoopt een
mooi bedrag op te halen voor
dit goede doel.
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U bent van
harte welkom
Nieuwjaarsreceptie 2016

Het gemeentebestuur van Velsen wenst u
prettige kerstdagen en een goede gezondheid
in 2016

Landelijke Naturalisatiedag
Sinds dinsdag heeft Velsen er
weer acht Nederlandse ingezetenen bij. Ten overstaan van locoburgemeester Annette Baerveldt
hebben de Velsenaren, afkomstig
uit vier verschillende landen, op
de landelijke Naturalisatiedag de
eed dan wel de belofte afgelegd.

15 december is het Koninkrijksdag, de verjaardag van het Koninkrijk der Nederlanden. Op die dag in
1954 kondigde koningin Juliana het
Statuut voor het Koninklijk der Nederlanden af. Vandaar dat deze dag
is uitgeroepen tot landelijk Naturalisatiedag.

Hiermee hebben ze officieel het Nederlanderschap verkregen. Het gezelschap werd feestelijk onthaald.
Na het officiële gedeelte brachten
de nieuwe Nederlanders een bezoek
aan het Zee- en Havenmuseum te
IJmuiden.

Los van deze landelijke feestdag
vindt er in de gemeente om de zes
weken een naturalisatieceremonie
plaats, waarbij inwoners de Nederlandse nationaliteit verkrijgen.(foto:
Reinder Weidijk)

Voor een persoonlijke uitwisseling van
nieuwjaarswensen nodigt het gemeentebestuur
van Velsen u hierbij van harte uit voor de
nieuwjaarsbijeenkomst.
Deze vindt plaats op maandag 4 januari 2016
van 17.00 tot 19.30 uur in het Gemeentehuis,
Plein 1945 te IJmuiden.
Het gemeentebestuur heeft er voor gekozen om geen
persoonlijke uitnodigingen te versturen. Deze publicatie
komt daarvoor in de plaats.

Foto: Rijkswaterstaat

Gewijzigde openingstijden gemeentehuis
Tijdens en rondom de feestdagen zijn de openingstijden als volgt
gewijzigd:

Vrijdag 25 december (Eerste Kerstdag)
Donderdag 31 december (Oudejaarsdag)
Vrijdag 1 januari (Nieuwjaarsdag)
Maandag 4 januari

Gesloten
Gesloten vanaf 16.00 uur
Gesloten
Open vanaf 10.00 uur

Avondopenstelling op dinsdag 22 december
Op donderdagavond (Kerstavond) 24 december is het stadhuis gesloten. In plaats daarvan is het gemeentehuis op dinsdagavond 22 december open. U kunt tussen 18.00 uur en 20.00 uur terecht op afspraak bij
Burgerzaken. U kunt voor deze avond alleen een afspraak maken via telefoonnummer 0255-567200 of 140255. Op 31 december zijn we vanaf
16.00 uur gesloten. Er is dan geen avondopenstelling.

Buslijn 74 omgeleid
Buslijn 74 wordt vanaf 4 januari tijdelijk omgeleid via de IJmuiderstraatweg.

De haltes op de Kennemerlaan komen te vervallen. Oorzaak is de reconstructie van de Lange Nieuwstraat. De buslijnen 3, 75, 82 en 280
blijven dezelfde omleidingsrou-

te rijden als in fase 1: via de Merwedestraat/Spaarnestraat,
Heerenduinweg en het Gijzenveltplantsoen. De reconstructie van de Lange Nieuwstraat duurt tot medio februari 2017 en wordt in zes fases uitgevoerd. In april 2016 begint fase
3 en later in 2016 zullen fase 4 en 5
plaatsvinden.
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(Brand)veilig het jaar uit
De statistieken tonen aan dat de
schade aan gebouwen, bijvoorbeeld door vuurwerk, tijdens deze periode van het jaar veel groter is dan de rest van het jaar.

Het merendeel van deze schades
zijn gelegenheidsschades, dat wil

zeggen dat de daders niet alle consequenties van hun daden overzien.
Er is een checklist ‘(Brand)veilig het
jaar uit’ opgesteld. Met 10 eenvoudig
te realiseren maatregelen kunt u het
preventieniveau van gebouwen aanmerkelijk verbeteren. U vindt deze
checklist op www.velsen.nl.

Andere dienstverlening
tijdens feestdagen
Tijdens en rond de feestdagen is
de dienstverlening van HVC gewijzigd. Ook worden de parkeermeters in Velsen op maandag 28
december uitgezet en op maandag 4 januari 2016 weer in bedrijf
genomen. Dit ter voorkoming van
vuurwerkschade.

Afvalcontainers
Verder zullen er vanaf deze week diverse openbare prullenbakken worden dichtgemaakt en worden de
meeste houders met hondenpoepzakjes afgesloten. In de hele gemeente worden de bovengrondse
‘Plastic Hero’ verzamelcontainers
voor plasticafval op 30 of 31 december verwijderd en tussen 2 en 4 januari weer teruggeplaatst. Ook de
ondergrondse (pers)container voor
kunststofafval bij winkelcentrum
Velserbroek wordt afgesloten op 31
december. Deze gaat op 2 januari
weer open. De ondergrondse contai-

ners voor kunststof die bij de andere
winkelcentra staan, blijven wel toegankelijk. Evenals de papier- en glas
containers.
Kerstbomen
Na de traditionele kerstbomenverbrandingen in IJmuiden en Santpoort op woensdag 6 januari kunnen
overgebleven kerstbomen op zaterdag 9 januari vanaf 08.00 uur bij de
clusterplaats voor minicontainers of
bij de ondergrondse containers worden neergezet. Daar worden ze die
dag door HVC opgehaald.
Huisvuilinzameling
Er is geen huisvuilinzameling (van
minicontainers) tijdens de kerstdagen en op 1 januari. De inzameling
is naar voren verplaatst of naar achteren. Zie uw digitale afvalkalender
op www.hvcgroep.nl. Ook het afvalbrengstation van HVC is tijdens de
feestdagen gesloten.

Vrij parkeren in
Willemsbeekweg
Per 1 januari 2016 komt het betaald parkeren op het parkeerterreintje aan de Willemsbeekweg te vervallen.

Dit besluit is genomen als gevolg
van veranderende functies van het
gebouw De Beurs. Ook is met dit
besluit aan de wens van omwonenden tegemoet gekomen.

Afsteken van vuurwerk
Het afsteken van vuurwerk is aan
regels gebonden. Vuurwerk mag
uitsluitend op 31 december 2015
van 18.00 uur tot 1 januari 2016
02.00 uur worden afgestoken.

Tijdens de jaarwisseling is het ver-

boden om vuurwerk af te steken
op schoolpleinen en de omgeving
daarvan. De politie zal optreden tegen degenen die dit verbod overtreden. Overtreding kan leiden tot een
hechtenis van maximaal 3 maanden of een fikse geldboete.

Bromfietsers
voortaan op rijbaan
Bromfietsers op de wegen tussen
Santpoort-Noord/Velserbroek en
Haarlem-Noord (onder andere
Vlietweg/Delftplein/Hoofdstraat/
Slaperdijk/Dijkzichtlaan) moeten
voortaan op de hoofdrijbaan rijden.

Zij mogen geen gebruik meer maken
van de fietspaden en dus ook niet van
het fietstunneltje bij de Slaperdijk.
Aanleiding is de gewijzigde wegenstructuur rondom de Broekbergenlaan/Hoofdstraat. De bebording is al
aangepast.
Bromfietsers mogen op de rijbaan
maximaal 45 km/uur rijden. Met deze maatregel wordt de aanbeveling
gevolgd om bromfietsers binnen de

bebouwde kom gebruik te laten maken van de rijbaan en deze zoveel
mogelijk de regels van het autoverkeer te laten volgen. Daardoor wordt
het op de fietspaden veiliger.

Infopagina
17 december 2015 | 14 0255 | info@velsen.nl | velsen.nl |

facebook.com/gemeentevelsen |

twitter.com/gemvelsen

Avond- en nachtsluiting
Velsertunnel
Tot en met vrijdag 18 december is de Velsertunnel afgesloten voor verkeer richting IJmuiden/Haarlem tussen 20.00 uur
en 05.00 uur.

Verkeer wordt omgeleid via de calamiteitenbogen en de Wijkertun-

Wateroverlast voorbij
Klimaatverandering is een probleem dat op wereldniveau wordt
besproken, maar vaak plaatselijk
grote gevolgen heeft. Soms is dat
heel ingrijpend en soms is het kinderlijk eenvoudig. Lees het verhaal over de Hoofdstraat in Santpoort-Noord.

Het gedeelte van de Hoofdstraat van
de rotonde ten zuiden van de Johan
van Beemlaan loopt steevast onder
water als het hard heeft geregend.
Zelfs zo erg, dat het de woningen

binnen dreigde te stromen. Daarover was contact met de gemeente
geweest.
Nu wordt daar momenteel aan de
weg gewerkt in verband met de HOV.
Dat werd de kans om het waterprobleem op te lossen. De berm langs de
Hoofdstraat wordt over het genoemde gedeelte verlaagd, waardoor een
overloopje ontstaat. Het regenwater zal voortaan via de overloop wegstromen naar de naastgelegen sloot.
(foto: Gemeente Velsen)

Nieuwe fietsenrekken
in Nationaal Park Zuid-Kennemerland
Het Nationaal Park Zuid-Kennemerland bestaat 20
jaar en wordt jaarlijks door twee miljoen mensen bezocht. Vooral omwonenden genieten van het afwisselende duingebied. De gemeente Velsen en Natuurmonumenten hebben een passend verjaardagscadeau gegeven: nieuwe fietsenrekken bij de Velsense
duiningangen en op mooie plekjes langs de fietspaden.

Wandelen/fietsen
Het is heerlijk toeven in het Nationaal Park Zuid-Kennemerland. Via het fietsknooppuntennetwerk zijn er mooie
tochten te maken. Ook is er een beschreven fietsroute te
koop in het bezoekerscentrum in Overveen. Voor wandelaars zijn er bij bijna elke ingang gemarkeerde wandelroutes van verschillende lengtes. Bovendien brengt de Natuurrouteapp u via de smartphone op de mooiste plekken.
Meer informatie
Kijk voor meer informatie over de routes en natuurgebieden in het Nationaal Park op www.np-zuidkennemerland.nl. Op de foto: Annette Baerveldt, wethouder recreatie en toerisme. (foto: Ko van Leeuwen)

nel. Eén tunnelbuis blijft open, zodat verkeer richting Beverwijk
door de tunnel kan blijven rijden.
Rijkswaterstaat voert voorbereidende werkzaamheden uit voor de
renovatie van de Velsertunnel in
2016. (foto: Rijkswaterstaat)
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Bekendmakingen algemeen
De website www.velsen.nl is hét startpunt voor al
uw vragen over de gemeente Velsen. Hier vindt u
meer informatie over vergunningen, burgerzaken,
buurtbemiddeling, bureau discriminatiezaken,
ondernemersloket, openbare ruimte, sociale
zaken en nog veel meer.

Kunt u iets niet vinden of heeft u een vraag? Bel
dan 14 0255 of kom langs bij het Klant Contact
Centrum in het stadhuis. Het KCC is geopend op
maandag tot en met vrijdag van 08.30 tot 17.00 uur
en op donderdagavond van 18.00 tot 20.00 uur. Voor
inhoudelijke vragen over bestemmingsplannen,
omgevingsvergunningen of vragen die daarmee te

maken hebben, kunt u een afspraak maken met één
van de vakspecialisten via 14 0255.

Kennemerland in Haarlem. Meer informatie op
www.bdkennemerland.nl.

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.

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.

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

Aanvragen
Burgemeester en wethouders van
de gemeente Velsen maken bekend dat zij in de periode van 5
december 2015 tot en met 11 december 2015 de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning hebben ontvangen op grond
van de Wet algemene bepalingen
omgevingsrecht. De datum van
ontvangst is tussen haakjes vermeld.

IJmuiden
Ruysdaelstraat 2, plaatsen overhead
deur (10/12/2015) 19034-2015;
Le Mairestraat 3, plaatsen hekwerk

t.b.v. dakterras (11/12/2015) 191732015.
Trawlerkade 66 A, wijzigen reeds
verleende
bouwvergunning
(11/12/2015) 19098-2015.

Velsen-Zuid
Rijksweg
88,
kappen
boom
(07/12/2015) 18812-2015;
Oude Pontweg 134, plaatsen woonwagen (05/12/2015) 18765-2015.

Driehuis
Geen mededelingen.

Santpoort-Zuid
Brederoodseweg 43, plaatsen terrasoverkapping en privacyscherm
(11/12/2015) 19087-2015;
Wijnoldy Daniëlslaan 24, kappen 2
bomen (11/12/2015) 19185-2015.

Santpoort-Noord
J.T. Cremerlaan 80 0007, plaatsen
straatkast t.b.v. glasvezelnetwerk
(07/12/2015) 18858-2015;
Hoofdstraat 35, vergroten woning
met uitbouw (06/12/2015) 187862015.

Velsen-Noord
Geen mededelingen.
Welstand
Voor zover de ingediende aanvragen
voor een omgevingsvergunning betrekking hebben op een bouwactiviteit kunnen deze worden voorgelegd
aan de commissie Stedelijk Schoon
Velsen. Voor meer informatie over
welstand: 140255.

Velserbroek
Westbroekerweg 43, vergroten woning (10/12/2015) 19056-2015.

Besluiten
Burgemeester en wethouders van
Velsen hebben de hierna volgende
besluiten genomen. Op grond van
de Algemene wet bestuursrecht
kan een belanghebbende bij het
(de) onderstaande besluit(en) gedurende zes weken na de dag van
verzending van het besluit een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het bestuursorgaan dat
het besluit heeft genomen (zoals college van Burgemeester en
wethouders van Velsen of Burgemeester van Velsen, Postbus 465,
1970 AL IJmuiden), dan wel langs
elektronische weg (elektronisch
formulier op www.velsen.nl; werkt
alleen in combinatie met inloggen
via DigiD). In spoedeisende gevallen kan een voorlopige voorziening worden gevraagd bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Noord-Holland, locatie Haarlem, sector bestuursrecht, Post-

bus 1621, 2003 BR Haarlem. Een
voorlopige voorziening kan alleen worden aangevraagd, indien
er ook een bezwaarschrift is ingediend. De verzenddatum van het
besluit is tussen haakjes vermeld.

Verleende omgevingsvergunningen - reguliere procedure
Het college van Burgemeester en
wethouders van Velsen heeft een
omgevingsvergunning verleend voor:
IJmuiden
Siriusstraat 20, vergroten 2e verdieping (15/12/2015) 17018-2015;
Strandweg 6, renoveren gevels
(10/12/2015) 16470-2015;
Plein 1945 nr. 105, veranderen noordgevel (begane grond)(11/12/2015)
16496-2015.

Santpoort-Noord
Geen mededelingen.

Geweigerde omgevingsvergunningen
Het college van Burgemeester en
wethouders van Velsen heeft een omgevingsvergunning geweigerd voor:

Santpoort-Zuid
Anna van Burenlaan 13, wijzigen kozijnen (11/12/2016) 18337-2015.

Santpoort-Zuid
Wüstelaan 19, kappen 3 bomen
(10/12/2015) 18175-2015.

Velsen-Zuid
Velserdijk 30, maken 2 constructieve doorbraken (11/12/2015) 184042015.

Driehuis
Duin- en Kruidbergerweg 16, kappen
2 bomen (11/12/2015) 16590-2015.

Driehuis
Geen mededelingen.

Velsen-Noord
Geen mededelingen.
Velserbroek
Zadelmakerstraat 68, tijdelijk gebruik als kerstmarkt en plaatsen aanbouw (tijdelijk)(15/12/2015) 164232015.

Vergunningen Algemene Plaatselijke Verordening
APV artikel 2:17 Evenementen
Zone 3 strand IJmuiden, Flymasters
(vliegerdag), 22 en 23 oktober 2016
(07/12/2015) u15.008607.
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Beleidsregels Participatiewet
Burgemeester en wethouders van
Velsen maken bekend dat zij in
hun vergadering van 15 december
2015 hebben besloten:

• Vast te stellen de:
o Beleidsregels maatregelen Participatiewet, IOAW en IOAZ 2015 gemeente Velsen, tweede wijziging;
o Beleidsregels kostendelersnorm

en verlagingen Participatiewet,
IOAW en IOAZ 2015 gemeente Velsen, eerste wijziging;
o Beleidsregels boeteoplegging Participatiewet, IOAW en IOAZ 2015
gemeente Velsen, eerste wijziging.
• De besluiten in werking te laten
treden op de dag volgend op de bekendmaking onder gelijktijdige in-

trekking van de:
o Beleidsregels maatregelen Participatiewet, IOAW en IOAZ 2015 gemeente Velsen, eerste wijziging;
o Beleidsregels kostendelersnorm
en verlagingen Participatiewet,
IOAW en IOAZ 2015 gemeente Velsen;
o Beleidsregels boeteoplegging Participatiewet, IOAW en IOAZ 2015

gemeente Velsen.
Ter inzage
Het beleidsregels worden zes weken
ter inzage gelegd bij de balie van het
gemeentehuis. Tevens wordt het beleid gepubliceerd op de website van
de gemeente Velsen: www.velsen. nl.

Inspraak voorontwerp-bestemmingsplan Binnenhaven
Burgemeester en Wethouders
maken overeenkomstig artikel
1.3.1 Besluit ruimtelijke ordening
bekend dat zij voornemens zijn
een nieuw bestemmingsplan op
te stellen voor de locatie Binnenhaven aan de Zeeweg in IJmuiden. Op grond van artikel 1.3.1, lid
2 Bro wordt hier gemeld dat geen
gelegenheid wordt geboden om
zienswijzen omtrent dit voornemen naar voren te brengen en er
wordt geen onafhankelijke instantie in de gelegenheid gesteld advies uit te brengen over dit voornemen. Op het voorontwerp bestemmingsplan is wel inspraak
mogelijk.

Aanleiding
In 2006 is het bestemmingsplan Zeeweg terrein e.o. opgesteld. Hierdoor
was de ontwikkeling van het project
‘De Binnenhaven’ mogelijk. In 2012
is het laatste deel van de eerste fase
opgeleverd en sindsdien ligt de ontwikkeling stil. De situatie voor bouwontwikkeling is sinds het opstellen
van het oorspronkelijk programma
sterk veranderd. De eigenaar van de
grond heeft aangegeven dat het oorspronkelijke programma niet haalbaar is, en stelt voor om de beoogde
hoogbouw met appartementen aan
de Appelboomstraat te vervangen
door 50 grondgebonden woningen.
Om dit aangepaste woningbouwprogramma mogelijk te maken is dit bestemmingsplan opgesteld.

Wilt u het plan inzien?
Het bestemmingsplan Binnenhaven
(idn: NL.IMRO.0453.BP0705BINNENHAVEN1-V001) ligt met ingang
van 18 december gedurende zes weken voor een ieder ter inzage bij de
receptie van het gemeentehuis, Dudokplein 1 te IJmuiden. De receptie
is van maandag tot en met vrijdag geopend van 09.00 uur tot 16.00 uur en
op donderdagavond van 18.00 uur
tot 20.00 uur. Eveneens is een exemplaar van het voorontwerp-bestemmingsplan in te zien bij de centrale bibliotheek te IJmuiden. Het bestemmingsplan is tevens te raadplegen op www.ruimtelijkeplannen.nl.

Inloopavond
Tijdens de periode dat het voorontwerp ter inzage ligt zal een inloopavond worden
georganiseerd. De datum en locatie
hiervan worden binnenkort bekend
gemaakt.
Wilt u inspreken?
Inspraakreacties kunnen door een
ieder schriftelijk worden ingediend
gedurende bovengenoemde termijn.
De reacties kunt u richten aan het
college van Burgemeester en Wethouders van Velsen, Postbus 465,
1970 AL IJmuiden, o.v.v. “inspraakreactie bestemmingsplan Binnenhaven”.

Ontwerp wijzigingsplan ‘Keetberglaan’
Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij voornemens
zijn om het wijzigingsplan ‘Keetberglaan’ vast te stellen.

In het kader van de pilot ‘Kleinschalig Opdrachtgeverschap’ worden
op verschillende locaties bouwkavels ontwikkeld. Hier kunnen particulieren hun eigen woning bouwen.
Eén van de locaties betreft de locatie Keetberglaan (hoek Snippenbos) in IJmuiden. Hier worden 25
woningen mogelijk gemaakt. Voordat er vergunningen verleend kunnen worden, moet het bestaande be-

stemmingsplan worden gewijzigd.
Dit gebeurt door het opstellen van
een wijzigingsplan. Met het wijzigingsplan wijzigt het College het bestemmingsplan, zodat het project
kan worden uitgevoerd. In het bestemmingsplan ‘IJmuiden-West’ is
reeds de wijzigingsmogelijkheid opgenomen. Met het wijzigingsplan
wijzigt het college het bestemmingsplan, zodat het project kan worden
uitgevoerd.
Het ontwerpwijzigingsplan ‘Keetberglaan’, met identificatienummer
NL.IMRO.WP0808KEET-

BERGLAA1-O001, ligt met ingang
van 18 december 2015 gedurende zes
weken voor een ieder ter visie in het
gemeentehuis aan het Dudokplein 1
te IJmuiden.
Tijdens werkdagen kunnen belangstellenden 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 bibliotheek te IJmuiden, tijdens de gebruikelijke openingstijden. Inzage is ook
mogelijk via de website van de gemeente: www.velsen.nl.

Gedurende de termijn dat het plan
ter visie ligt, kunnen belanghebbenden schriftelijk 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 ontwerpwijzigingsplan ‘Keetberglaan’. Het bestemmingsplan is
tevens te raadplegen op www.ruimtelijkeplannen.nl. Voor mondelinge
zienswijzen kunt u een afspraak maken met de behandelend ambtenaar.

