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Winter heeft Velsen in zijn greep

Overlast én sneeuwpret
Velsen - Overlast en sneeuwpret gingen de afgelopen week hand in hand. Terwijl het verkeer zich stapvoets over de besneeuwde wegen worstelde, bouwde de jeugd sneeuwpoppen, gooide sneeuwballen
of zoefde met een slee de witte heuvels af. In het weekeinde gebeurden veel meer ongelukken dan normaal. In de Hoofdstraat in Santpoort-Noord raakte een vrouw gewond aan haar hoofd toen zij van haar
fiets viel. In veel gevallen bleef de schade gelukkig beperkt tot een deuk. (foto: Michel van Bergen)

Donderdag 24 december
is het kantoor aan de
Zeeweg van De Jutter/
De Hofgeest

gesloten!
Donderdag 31 december is
het kantoor aan de Zeeweg

vanaf 12.00 uur

gesloten!

Overvallen
IJmuiden - Vorige week vrijdagavond een 71-jarige man in
zijn woning in de Homburgstraat
overvallen. Er werd bij de man
aangebeld en toen hij opendeed
stond er een man voor de deur
met een mes. Hij riep dat hij geld
moest hebben. De bewoner voelde zich bedreigd en gaf een onbekend bedrag af. De verdachte ging er toen vandoor. Het gaat
om een ongeveer 20-jarige blanke man, die geheel in het zwart
was gekleed.

Werk Concordiastraat
tijdelijk stilgelegd
Velsen-Noord - Door technische problemen ligt het werk
aan de riolering in de Concordiastraat in Velsen-Noord tijdelijk stil. De gemeente werkt
aan een oplossing. Waarschijnlijk kan het werk pas
in februari 2010 worden hervat. Als alles dan voorspoedig
verloopt, duurt de overlast tot
eind maart.
De gemeente werkt aan de riolering van de Concordiastraat in
Velsen-Noord. De riolering moet
daar een groot aantal hoogspanningskabels kruisen. Tijdens de werkzaamheden bleek
dat dat niet kon zonder de veiligheid van de werknemers in gevaar te brengen en de levering
van stroom te verstoren. Pas als
de gemeente een oplossing voor

deze problemen heeft, wordt het
werk opgepakt. De verwachting
is dat dit in februari 2010 het geval is en dat het werk dan ongeveer twee maanden gaat duren. De genoemde data zijn onder voorbehoud van de weersomstandigheden en andere onvoorziene zaken.
Het gemotoriseerde verkeer kan
tot die tijd geen gebruik maken
van het gedeelte Concordiastraat nabij de tunnelbak. Alleen
voetgangers kunnen erdoor; zij
worden over een betonnen voetpad geleid.
Fietsers die afstappen, mogen
ook gebruik maken van dit voetpad. De gemeente streeft ernaar
de overlast van de werkzaamheden zoveel mogelijk te beperken,
maar kan die niet helemaal uitsluiten.

Reuzensneeuwpop
IJmuiden – Zondagochtend
vroeg waren de zusjes Jessica,
Angelica en Selina uit de Dolfijnstraat al heel vroeg uit bed.
Er ligt immers sneeuw. De twee
zijn benieuwd of er die nacht
nog meer sneeuw is gevallen.
Moeder Esmeralda Harfst meet
het op, er ligt maar liefst 7 centimeter sneeuw. De kinderen willen het liefst meteen naar buiten, maar nee, eerst ontbijten en
daarna aan de slag.
Een echte sneeuwpop bestaat uit
drie ballen, dus wordt er flink gerold. Wat een pech, tot drie keer
aan toe valt de eerste bal uit elkaar. Gelukkig komen meer kinderen helpen. Jur en Demi uit de
Dolfijnstraat rollen ook mee. Ook

Esmeralda helpt mee. Na enige ijskoude moeite liggen drie
grote ballen klaar. Dat wordt tillen. Maar samen kom je ver. De
sneeuwballen worden met extra sneeuw goed aan elkaar
gemaakt. En niemand is moe,
dus wordt er gewoon nog een
sneeuwpop gebouwd. Al wordt
die wel wat kleiner. Meten is weten, dus weer komt de rolmaat
eraan te pas. De grootste pop is
maar liefst 2.20 meter, zijn kind
1.20 meter. Voorbijgangers lopen met twinkelingen in de ogen
voorbij bij het zien van die ouderwetse sneeuwpret. Alle kinderen die hebben geholpen poseren natuurlijk met trots bij deze sneeuwreuzen.
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Weerwind ontvangt bruidsparen

‘Dat is briljant’
IJmuiden – Het afgelopen jaar
waren er 41 echtparen in de
gemeente Velsen, die hun diamanten bruiloft vierden. Zij waren zestig jaar getrouwd. Dertig paren waren vrijdag in zalencentrum Velserduin bijeen voor
een informeel samenzijn. Burgemeester Franc Weerwind was
hun gastheer.
,,Jullie verdienen respect. Uw
generatie is een voorbeeld voor
de mijne, want jullie hielpen
mee met de wederopbouw van
Velsen’’, aldus de burgemeester. ,,Bovendien bent u al zestig
jaar getrouwd, dat is briljant. Ik
kom straks bij ieder van u langs
voor een praatje en dan hoop ik
te horen hoe u dat voor elkaar
heeft gekregen. Daar kan ik van
leren.’’
Het echtpaar Wals komt oorspronkelijk uit Amsterdam, zij
waren daar buren van elkaar. De
heer Wals had al lang een oogje op zijn buurmeisje, zij zag hem
niet staan. In de oorlog moest hij
werken als dwangarbeider, daarna ging hij varen. Toen hij tussen twee zeereizen in thuis was,
raakte het aan en binnen drie

maanden was het stel getrouwd,
om een huis te kunnen krijgen.
In 1952 stopte meneer Wals met
varen en ging hij in IJmuiden bij
Scheveningen Radio werken,
waar hij tot aan zijn pensionering
bleef. Het paar hecht aan het geloof, de spreuk ‘Mijn oog zal op
u zijn’ is hun motto. ,,Verder zijn
we goed en lief voor elkaar, we
hebben een fantastisch huwelijk,
het is één van onze zegeningen’’,
vertelt meneer Wals.
Het
IJmuidense
echtpaar
Hoekstra leerde elkaar kennen
in Ermelo. Meneer vervulde daar
kort na de oorlog zijn dienstplicht, mevrouw werkte er als
verpleegkundige. Na een korte kennismaking correspondeerden zij met elkaar, dit leidde tot
een bruiloft.
Op de vraag wat het geheim van
hun lange huwelijk is, zegt meneer Hoekstra: ..Het is een kwestie van geven en nemen.’’ Zijn
vrouw vult aan: ,,Vaak een beetje meer geven dan nemen.’’ De
man begint helemaal te stralen
als hij zijn vrouw aankijkt en bevestigt: ,,Ja, jij gaf me heel veel.’’
(Carla Zwart)
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Hoog bezoek voor Sarah
Santpoort-Noord - ,,Hai lieverds!’’ Zo verwelkomt Annelies Verwer
al jarenlang haar gasten. De laatste jaren doet ze dat in Restaurant
DingeS’Poort aan de Hoofdstraat. Vorige week werd de sympathieke gastvrouw 50 jaar en dat werd op grootse wijze gevierd. Ze kreeg
zelfs een van ‘s werelds beste illusionisten op bezoek, Hans Klok. Hij
had tussen de voorbereidingen op het kerstcircus in Carré even tijd
gemaakt om bij Annelies langs te gaan. ,,Ik vond het geweldig dat hij
er was’’, vertelt de kersverse Sarah. ,,Hij is zo’n lieverd!’’

Huisartsen:
De post van de Velsense huisartsen (ten
Zuiden van het Noordzeekanaal) is te bereiken via 023-5453200.
Verloskundigen:
Bereikbaar via 023-5201205
Tandarts: Bij spoedgevallen buiten
kantoortijden kunt u bellen met: 09008212230 of 020-5709595. Voor onze
lezers in Velsen-Noord geldt: het Rode
Kruisziekenhuis bellen: 0251-265430.
Opvoedinformatie:
Mama Mia, De Veste, Velserbroek, dinsdag 09.00-12.00 uur.
Hospicegroep: Hospicegroep Midden Kennemerland verleent ondersteuning bij verzorging van zieken die thuis willen sterven, 24 uur.
Tel.: 06-51174089.
EHBZ: (Eerste hulp bij Zeehonden) Telefoon: 06-23958704. Zie
ook www.ehbz-velsen.nl
Pastoraal Counselor J. Milo:
0255-512592 (19.00-20.00 uur). www.milocounsel.nl
Stichting Vrijwilligers Terminale Zorg IJmond:
biedt ondersteuning in de laatste levensfase. Zowel thuis als in het
Bijna Thuis Huis. Tel.: 023-549 32 14.
Steunpunt Mantelzorg IJmond:
informatie over zorg voor een zieke, iedere ochtend bereikbaar op
0251-287733. Inloopspreekuren: Wijksteunpunt de Hofstede, Velserbroek op dinsdagmiddag van 13.00 tot 15.00 uur. Wijksteunpunt
Zeewijk, IJmuiden op donderdagmiddag van 13.00 tot 15.00 uur.
Apotheken IJmuiden, Velserbroek en Santpoort-Noord:
Voor spoedeisende gevallen: dagelijks van 18.00 tot 22.00 uur, za.
van 9.00 tot 22.00 uur zo. van 10.00 tot 20.00 uur; v.a. vrij. 18.00 uur
tot precies één week later heeft dienst:

Apotheek Velserbroek, Aletta Jacobsstraat 200-220 in Velserbroek,
tel. 023-5201212.

Daarbuiten Centraal Apotheek, Gedempte Oude Gracht
103-105 in Haarlem, tel.: 023-5319148.
Apotheek Santpoort-Zuid:
Vanaf 18.00 uur heeft ALTIJD dienst: Centraal Apotheek,
Gedempte Oude Gracht 103-105, Haarlem, tel. 023-5319148.
Apotheek Velsen-Noord:
Rode Kruis Ziekenhuis, Beverwijk, 0251-783840.
Servicecentrum Vrijwilligerswerk Velsen:
Beursgebouw, Plein 1945, nr. 81 (naast de Rabobank) , IJmuiden.
Openingstijden: ma. t/m do..: 10.00-13.00 uur. Buiten deze tijden op
afspraak: 0255-548548, website: www.vrijwilligerswerkvelsen.nl, email: vrijwilligerswerk@welzijnvelsen.nl
Alzheimertelefoon: 030-6567511
24 uur per dag en 7 dagen per week beschikbaar voor vragen voor
mensen met dementie, mantelzorgers en andere betrokkenen.
Dierenambulance:
0255-533239 of 06-54743440.
Dierenbegraafplaats Velsen:
0255-515013.
Gratis notarieel inloopspreekuur:
donderdag 18.00 - 20.00 uur in bibliotheek Velserbroek van
Notarishuis IJmond.
Informatieen
Klachtenbureau
Gezondheidszorg
Kennemerland (IKG):
023-5554764 of 0900-2437070 (10 ct. p.m.)
E-mail: ikg@rpcp-am.nl Website: www.klachtenopvangzorg.nl
RIO IJmond:
Voor aanvragen thuiszorg, verzorgingstehuis, verpleeghuis en aanleunwoning kunt u op werkdagen tussen 08.30 en 17.00 uur terecht
op 0251-257450.
Milieuklachten Provincie Noord-Holland:
0800-998 67 34 (24 uur per dag).
Klachten over geluidsoverlast Schiphol:
www.crosinfo.nl, tel. 020-6015555.
Gem. Velsen, meldpunt openbare Werken:
Gebreken aan de openbare weg, verlichting en plantsoenen kunt u
melden via: 0255-567575, e-mail: meldpuntow@velsen.nl
WonenPlus-Velsen voor hulp- en dienstverlening:
Ruim 40 diensten aan huis, o.a. klusjes in en rond de woning door
vrijwilligers. Ma. t/m vr. 9.00-16.30 uur: 0255-518888.
www.wonenplus-velsen.nl
St. Maatschap. dienstverlening Midden-Kennemerland
(Alg. Maatschap. Werk):
Van den Vondellaan 1a, Driehuis. Voor afspraken en informatie telefonisch bereikbaar via 0255-519107/023-5201274.
Loket voor Wonen, Welzijn en Zorg,
Gebouw De Delta, Rijnstraat 2 in IJmuiden
De volgende organisaties houden spreekuur: Sociaal raadlieden, Sociale Zaken, Cliëntenraad, ABC-WAO groep, Gehandicaptenberaad,
Allochtonenspreekuur, Werkgroep Woningzoekenden, MEE NoordWest en Ouderenzorg. Bel voor spreekuurtijden: 0255-533885.
GGZ Dijk en Duin, regio Midden-Kennemerland:
Instellling voor Geestelijke Gezondheidszorg. Voor informatie, ongenoegens of klachten kunt u terecht bij het Bureau Cliëntenservice.
Zowel GGZ Dijk en Duin als het Bureau Cliëntenservice zijn tijdens
kantooruren bereikbaar van 08.00 tot 17.00 uur via 0251-276400.
Buiten kantooruren via de huisarts.
Voedselbank Velsen:
Voor mensen in uiterste financiële nood. Aanvraag gratis wekelijks
voedselpakket bij Loket voor Wonen, Welzijn en Zorg.
Op afspraak via 0255-533885, www.voedselbankvelsen.nl
Voor vrijwilligerswerk in de zorg:
www.vrijwilligerswerkzorgbalans.nl
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Fort benoorden wordt
bezoekerscentrum

Tassenrollerij
Driehuis - Een 72-jarige vrouw
is maandagmiddag omstreeks
16.20 uur op de Da Costalaan
het slachtoffer geworden van
tassenrollerij. Zij werd aangesproken door een jonge vrouw
van rond de 20 jaar die haar naar
de weg vroeg. Een andere vrouw
van ongeveer 50 jaar heeft vervolgens haar portemonnee uit de
tas gestolen. De 72-jarige dame
bemerkte de diefstal maar kon
niet voorkomen dat het tweetal
vluchtte in een lichtkleurige personenauto. Het voertuig had een
buitenlands kenteken. De tassenrolsters zijn richting IJmuiden
gereden. De zaak wordt onderzocht. De politie verzoekt getuigen contact op te nemen de politie in Velsen, 0900-8844.

Nieuwjaar in duin en bos

Santpoort-Noord - Begin januari heeft het bos doodse aanblik.
Maar is dat echt zo? Als je goed
kijkt en luistert, valt er nog genoeg te ontdekken. Ganzen die
over vliegen, spechten die voedsel zoeken, struiken die hun dikke knoppen beschermen tegen
de kou. De eerste tekenen van
het nieuwe groeiseizoen zijn al
te zien. Een wandeling om lekIJmuiden - In de Kerstperio- ker een frisse neus te halen en
de zit u bij Seaport FM meer onderweg te ontdekken dat het
dan goed. Sinds 10 december is bos al weer aan het nieuwe jaar
het radiostation van Velsen al in
kerstsfeer maar de echte aftrap
is er op donderdag 24 december om 12.00 uur met de Kerst
Top 50. Deze lijst is in de afgelo- Regio - Hulporganisatie Childspen weken samengesteld uit de Life heeft een actie opgezet om
ingezonden favorieten van het samen met restaurants in de republiek. Sommige noteringen gio geld in te zamelen. Gasten
zijn natuurlijk niet echt verras- in de deelnemende restaurants
send maar een flink aantal van wordt gevraagd 1 euro extra af
de kerstsongs in deze lijst kun- te rekenen. Voor dit bedrag kan
nen toch als bijzonder omschre- een kind in bijvoorbeeld Kenia of
ven worden. Ook de lokale Vel- Roemenië drie dagen eten! Feessense artiesten ontbreken niet. telijk uit eten in december wordt
De lijst is tussen 12.00 en 16.00 zo ook feestelijk voor veel kindeuur te horen en Erik Beekman ren in gebieden waar grote aris de presentator. Tijdens deze moede heerst.
uren komen ook vele kerst- en De actie loopt tot en met 17 jaNieuwjaarsboodschappen van nuari in Le Chevalier in Haarlem,
luisteraars en gemeentelijke on- Café ‘t Hemeltje in Bloemendaal,
dernemers en instellingen voor- Restaurant IJmond in IJmuiden
bij. Op eerste kerstdag een pro- en Villa Westend in Velserbroek.
grammering die ’s morgens be- ChildsLife is een internationale
gint met een kerstdienst vanuit hulporganisatie met het hoofdHoofddorp en na 12.00 uur een kantoor in Haarlem. ChildsLife
vervolg krijgt in de studio met
Erik Beekman en Rene Verstraten. Ook op tweede kerstdag zal
er een kerstige invulling worden
gegeven aan de programmering.
Genoeg redenen dus om dezer dagen af te stemmen op Velsens lokale radiozender Seaport IJmuiden aan Zee - Vrijdag 1
FM. Seaport FM is te beluisteren januari, klokslag 13.00 uur zulvia de kabel op 89.0, FM 107.8 en len de meest dapperen onder
wereldwijd via internet op www. ons een ijselijk koude duik in
de Noordzee nemen als frisse
seaportplaza.nl.
start van het nieuwe jaar. Ook in
IJmuiden aan Zee doet men mee
aan deze Unox duik.
De nieuwjaarsduik wordt georganiseerd door Redding BrigaRegio – Donderdag houdt het de IJmuiden en Paviljoen NoordLeger des Heils aan Geysendorf- zee. Opgeven kan nu al bij Pavilferlaan 4 in Beverwijk een kerst- joen Noordzee via 0255-514004.
nachtdienst om 22.30 uur onder Mensen die hopen op mildere
leiding van de kapiteins de Vries. weersomstandigheden kunnen
Aan de dienst wordt onder meer zich ook op de dag zelf nog vanmedewerking verleend door de af 11.00 uur opgeven bij PavilPraisegroep Reflection en het joen Noordzee.
Mannenkoor van het Leger des Dit jaar staat de Nieuwjaarsduik
Heils. Iedereen is van harte wel- in IJmuiden in het teken van de
kom.
Cliniclowns. Hoewel deelname

Kerstprogramma
op Seaport FM

begonnen is! Verzamelen zondag
3 januari om 11.00 uur bij het informatiepaneel op de parkeerplaats ingang Duin en Kruidberg,
aan de Duin en Kruidbergerweg
in Santpoort Noord.
De wandeling duurt ongeveer
twee uur. Kosten zijn 2,50 euro
voor volwassenen en 1,50 euro
voor kinderen/65+. Aanmelden
is verplicht via www.npzk.nl of
bij Duincentrum De Zandwaaier (niet op ma). (foto: Jowien van
der Vegte)

ChildsLife zamelt geld in
zet zich in voor kinderen die opgroeien in extreme armoede. De
organisatie verbetert het leven
van deze kinderen door ze scholing, voedsel en opvang te bieden. ChildsLife richt zich voornamelijk op arme kinderen, straatkinderen en (aids)weeskinderen.
Door middel van verschillende structurele projecten in meer
dan 30 landen maakt ChildsLife
haar missie waar: het bieden
van wereldwijde praktische hulp
aan kinderen en hun omgeving.
Op het moment heeft ChildsLife
16.000 kinderen per maand in
haar hulpprogramma’s.
Voor meer informatie over
ChildsLife, de restaurantactie en
de deelnemende restaurants. Zie
ook www.childslife.nl.

Nieuwjaarsduik in
teken van Cliniclowns

Kerstviering
Leger des Heils

gratis is, kan men iets doneren
in de klaarstaande collectebussen in Paviljoen Noordzee.
Voor deelnemers is de snert en
chocomel of glühwein na afloop gratis. Belangrijke aanraders voor duikers zijn: warme
kleding mee, zoals een badjas en
badslippers en voldoende handdoeken.
Op de dag zelf dient men zich
van te voren aan te melden, ook
als je je al hebt opgegeven. Ga je
met een groep noteer dan van te
voren alle namen en een waarschuwingstelefoonnummer dat
in geval van een calamiteit kan
worden gebeld. Dat geeft minder
wachttijden. Bij deze inschrijving
ontvangt men de consumptiebonnen.

Regio - Het Fort benoorden
Spaarndam maakt deel uit van
de Stelling van Amsterdam. Op
15 december hebben Gedeputeerde Staten van de provincie
Noord-Holland besloten dat dit
fort het derde bezoekerscentrum van de Stelling van Amsterdam wordt. De andere twee forten van de Stelling die ontwikkeld worden tot bezoekerscentrum zijn het Forteiland Pampus
en het Fort aan de Nekkerweg bij
Purmerend.
De Stelling van Amsterdam is
een typisch voorbeeld van Hollands waterbouwkundig vernuft
en militaire historie. De provincie
Noord-Holland spant zich in om
de Stelling toegankelijk te maken voor een zo groot mogelijk
publiek en zo voor toekomstige
generaties te behouden.
ESBIbouw ontwikkelt bij het Fort
benoorden Spaarndam een recreatiepark. Nu de provincie
Noord-Holland het fort heeft
aangewezen als locatie voor een
derde bezoekerscentrum, zal ESBI Bouw ook dit bezoekerscentrum realiseren.
Gedeputeerde Rinske Kruisinga is verheugd over de komst
van een bezoekerscentrum in
Fort benoorden Spaarndam: ,,Dit
bezoekerscentrum komt op een
mooie plek in het Recreatiegebied Spaarnwoude en zal door
de combinatie met het recreatiepark een breed publiek kunnen
interesseren voor de Stelling van

Amsterdam.” Gedeputeerde Staten hebben eerder gekozen voor
de ontwikkeling van bezoekerscentra aan de oostzijde (Forteiland Pampus) en aan de noordzijde (Fort aan de Nekkerweg)
van de Stelling van Amsterdam.
Met de keuze voor het Fort benoorden Spaarndam krijgt de
Stelling nu ook aan de westzijde
een bezoekerscentrum.
Gedeputeerde Staten hebben
zich bij de keuze voor Fort benoorden Spaarndam laten adviseren door een deskundige jury. Er waren twee plannen ingediend voor de ontwikkeling van
een westelijk bezoekerscentrum.
De jury adviseerde om voor het
plan van de kersverse ondernemer van het fort, ESBIbouw, te
kiezen.
Directeur Mark Petter van ESBIbouw reageerde enthousiast
op het nieuws: ,,Wij zijn erg blij
en willen graag met de Stichting
Krayenhoff en de provincie het
bezoekerscentrum ontwikkelen.”
De Stichting Krayenhoff zet zich
al jaren in voor het behoud en
beheer van de Stelling van Amsterdam in Spaarndam.
De andere kandidaat, het fort bij
Aalsmeer, is niet gekozen als locatie voor het derde bezoekerscentrum.
De provincie heeft wel aangegeven dat zij de gemeente Haarlemmermeer graag wil ondersteunen bij de ontwikkeling van
een publieke functie in dit fort.

Kerstdiensten
Hervormde Gemeente
IJmuiden - De Nederlands Hervormde Gemeente IJmuiden
West organiseert in de Nieuwe Kerk aan Kanaalstraat 250
een kerstnachtdienst op 24 december om 22.00 uur en op eerste kerkdag een dienst om 10.00
uur.
De kerk zal tijdens de kerstnachtdienst bijzonder mooi verlicht zijn door honderden lichtjes. Het thema van de dienst is:
Ben je al versierd.’ Ds. L.P.J. van
Bruggen zal voorgaan in deze
dienst. Naast de kerstliederen
die samen worden gezongen, zal

er muzikale medewerking zijn
van Sander Cornelissen, bas-bariton, Lijda de Boer, dwarsfluit,
Barend van der Kamp en Arij Rijke op orgel. Na de dienst is er
gelegenheid om onder het genot
van een kopje warme chocolademelk (na) te praten.
Op eerste kerstdag zal voorgaan
ds. L.P.J. van Bruggen en zal de
muzikale medewerking verzorgd
worden door kerkkoor de Nieuwe Kerk. Bij beide diensten zijn
belangstellenden die het kerstfeest mee willen vieren van harte welkom.

World Servants willen
4000 oliebollen verkopen
IJmuiden - World Servants Velsen gaat ook dit jaar weer echte
kwaliteit oliebollen bakken voor
het goede doel! Met deze organisatie gaan dit jaar maar liefst
acht personen op ontwikkelingswerk in Ghana en Malawi. Hier
zullen ze een kliniek, medische
stafwoningen en een school
gaan bouwen. Om dit werk te
kunnen doen hebben zij 19.160
euro nodig. Dit geld proberen ze

bij elkaar te krijgen door het organiseren en uitvoeren van diverse acties. Oliebollen bestellen
kan via www.worldservantsvelsen.nl of 06-47836777. Ook is het
mogelijk uw bestelling tussen
10.00 en 15.00 uur zelf op te halen in De Rank, Koningin Wilhelminakade 265 in IJmuiden. Voor
bestellingen buiten de gemeente
Velsen wordt 1,50 euro bezorgdkosten gerekend.
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Kerstzaalvoetbal
toernooi SVIJ

Bondsrecords
voor WVY
IJmuiden - Op 13 december
hebben zeven zwemmers en één
zwemster van WVY geselecteerd
voor de nationale NCS 100 meter zwemkampioenschappen in
het Pieter van den Hoogenband
zwemstadion in Eindhoven. De
zwemkampioenschappen waren
zeer succesvol voor de Watervrienden IJmuiden. Op 18 starts
zijn er maar liefst zes eerste
plaatsen gehaald en vijf bondsrecords gezwommen. Vooral
Mike ter Horst met drie bondsrecords en Chester Hautvast met
twee bondsrecords waren goed
in vorm. Mike zwom de snelste
tijd van de dag op de 100 meter borstcrawl in 54.92 seconden. De borstcrawlspecialisten
in de andere leeftijdcategorieën
bewezen ook dat WVY een snelle ploeg heeft. Chester zwom ook
een bondsrecord in een tijd van
55.87 sec. Klaas van Beek haalde een derde plaats in 59.29. Het
jongste talent Mark Barg, 11 jaar,
zwom naar een eerste plaats op
de 100 meter borstcrawl in een
tijd van 1.16:88 seconden. Op
de 100 meter vlinderslag zwommen zowel Mike als Chester naar
een eerste plaats met bondsrecord in respectievelijk 1.04:02
seconden en 1.03:87 seconden.
Rob Tieman miste op één tiende sec een eerste plaats op de
100 m schoolslag met een tijd
van 1.35:57 seconden. Een zilveren medaille was de beloning.
De overige zwemmers verbeterden of evenaarden hun persoonlijk record maar grepen naast het
ere metaal.

Vergeten
af te rekenen

IJmuiden - Een 57-jarige Haarlemse vergat vorige week vrijdag in een supermarkt aan het
Dudokplein 13 flessen wijn af
te rekenen die in een tas aan
haar winkelwagentje hingen.
De vrouw had de spullen in het
winkelwagentje afgerekend en
was de kassa gepasseerd toen
zij door winkelpersoneel werd
aangesproken over de flessen
drank. De politie werd gewaarschuwd, die de vrouw meenam
naar het politiebureau. De vrouw
mag een jaar lang niet meer in
de winkel op het Dudokplein komen en krijgt proces-verbaal.

IJmuiden - Voor de vierde opeenvolgende keer organiseerde het jeugdbestuur van SVIJ
het traditionele kerstzaalvoetbaltoernooi voor de gehele jeugd
van SVIJ. Het grootste zaalvoetbaltoernooi van de IJmond werd
gespeeld over twee dagen. Op
zaterdag 19 december waren de
Guppen, F pupillen, E pupillen en
D pupillen die hun kunsten in de
zaal mochten vertonen.
Op zondag 20 december waren
de meiden ( Me 1, Md 1, Mc 1 en
Mc 2 ), de C junioren en de B junioren van de partij. Een weekend vol voetbal en vertier voor
alle 247 jeugdleden van SVIJ,
waarbij voetbalplezier belangrijker was dan het winnen van
een titel. In een echt Champions League Toernooi werd er gestreden door diverse bekende

teams zoals Barcelona, Juventus en Bayern München. Uiteindelijk kon er maar één de beste zijn, maar als aandenken aan
weer een succesvol voetbaltoernooi in de Zeewijk sporthal hebben alle deelnemers een vaantje
gehad met daarop een bijpassende tekst. Voor alle vrijwilligers
die zich het gehele jaar hebben
ingezet voor en bij SVIJ was er
een kerstpakket. Tot 9 januari
is het winterstop bij SVIJ. Wilt u
zich na 9 januari ook als vrijwilliger inzetten bij SVIJ dan bent u
van harte welkom! Ook als uw
zoon of dochter zich wil aansluiten bij de leukste en gezelligste voetbalvereniging van de
IJmond en zich wil laten trainen
door professionele jeugdtrainers,
dan kunt u zich richten tot SVIJ
jeugdcoördinator Alex Mol.

Nieuwe winddoeksponsor voor Gieteling
Velsen-Noord - Zondag 13 december vond er een heugelijk
feit plaats op het tennispark van
TC de Gieteling te Velsen-Noord.
Er werd een winddoek overhandigd aan Marcel Dekker, de eigenaar van keurslagerij Dekker
te Beverwijk.
Marcel sponsort al weer drie jaar
de wintercompetitie van TC de
Gieteling. Tijdens deze competitie spelen de seniorleden op negen zondagen verdeeld over zes
wintermaanden in competitievorm tegen elkaar op het tennispark. Na de wedstrijd(en) krijgen
de spelers een hapje aangeboden. Dit kan zijn erwtensoep met
garnituur, een portie saté en een

worstenbroodje. Eerste klas hapjes aangeleverd door Marcel.
Deze sponsoring wordt enorm
gewaardeerd door de leden en
het bestuur. Daarom is besloten Marcel Dekker het winddoek
aan te bieden. Met de overhandiging van een ingelijste actiefoto van Marcel tijdens de wintercompetitie werd het winddoek
hem aangeboden door de voorzitter van TC de Gieteling Gerard
Bremmers en de coördinator
Technische Zaken Erik IJzerman.
Marcel gaf aan het enorm op
prijs te stellen, dat het winddoek
hem werd aangeboden door de
club en bedankte daarvoor alle
leden van TC de Gieteling.

Nieuwjaarswerkdag
Gezellige drukte
op kerstmarkt
IJmuiden – Veel mensen trotseerden zondag de kou en de
sneeuw en bezochten de kerstmarkt, die tijdens de koopzondag aan de Lange Nieuwstraat
gehouden werd. Chantal en Peter delen aan voorbijgangers
gevulde dadels en pompoenensoep uit, de bezoekers krijgen desgewenst ook een boekje mee. ,,Kerst gaat vooral om het
geven, dat is de kerstgedachte
van de Baptistengemeente’’, vertelt Chantal. ,,We staan hier beslist niet om zieltjes te winnen,
dat werkt zo niet.’’ Mevrouw de
Vries was op zoek naar moonboots. ,,Ik heb alleen schoenen
met gladde zolen en ik glibberde
alle kanten op, doodeng’’, vertelt
ze. ,,Maar bij alle schoenenzaken waren de moonboots uitverkocht. Bij een kledingzaak vond
ik laarzen met een profielzool.
Ik heb ze meteen aangehouden.
Ze zijn mooier dan moonboots
en nog goedkoper ook.’’ Tevreden stapt ze weg op haar nieuwe
laarzen. Tineke van het reisbureau deelt kerstmutsen en reisfolders uit en bij de kraam van
slijter vindt de warme Glühwein

gretig aftrek. Jacqueline Huigen staat in een kledingzaak te
neuzen bij een rek met feestelijke jurken. ,,We gaan uit eten met
de hele familie tijdens Kerst en
dan wil ik er wel mooi bijlopen’’,
vertelt ze. ,,Ik heb thuis wel lange galajurken, maar daar is mijn
man een beetje op uitgekeken.
Hij zegt dat hij me er in kan uittekenen, vandaar dat ik een andere jurk zoek.’’
Piet Schouten, voorzitter van
winkeliersvereniging Stadscentrum IJmuiden, is een tevreden
mens: ,,Toen ik vanmorgen naar
buiten keek, dacht ik: dat wordt
helemaal niets. Maar het valt
me mee hoeveel mensen er nog
op straat lopen. We hebben wel
minder kramen neergezet, want
de kooplui die van ver weg komen hebben afgezegd, dat was
niet te doen. De kaasboer uit Almere ging vanmorgen met een
gangetje van 50 kilometer over
de snelweg.’’
Hij besluit: ,,En we hebben nog
vier dagen te gaan voor Kerstmis. Dan wordt het druk, mensen kopen vaak op het laatste
nippertje.’’ (Carla Zwart)

IJmuiden - Begin het jaar goed
door de handen uit de mouwen
te steken voor de natuur! Het
IVN Zuid-Kennemerland organiseert zaterdag 2 janauri in samenwerking met Vrienden van
het Kennemerstrand een nieuwjaarswerkdag duindoorns snoeien. Natuurliefhebbers zijn van
harte welkom.
Het Kennemerstrand is het natuurgebied van 250 hectare
groot ten zuiden van de Zuidpier van IJmuiden. Hier kan men
goed zien hoe de natuur zijn
gang gaat. Rond het Kennemermeer ontwikkelt zich een van de
fraaiste natte duinvalleien van
Nederland. En op de wat oudere
duinen vindt u vegetaties van het
bijzondere en zeldzame ‘zeedorpenlandschap’. Een dag lekker

buiten werken in de natuur met
een groep enthousiaste mensen!
De werkdag is van 9.30 tot 15.30
uur.
Zorg zelf voor werkkleding, laarzen en neem je eigen koffie/thee
mee. Verzamelen om 9.30 uur in
restaurant La Maranda. De eerste koffie is voor rekening van
de Vrienden van het Kennemerstrand. Wij zorgen voor gereedschap, begeleiding, werkhandschoenen en een lekkere vlaai
voor bij de koffie.
Natuurliefhebbers die het leuk
vinden om een dag lekker buiten
in de natuur bezig te zijn en een
bijdrage willen leveren aan het
natuurbehoud van deze prachtige nieuwe duinen zijn van harte
welkom! Ervaring is niet vereist.
(foto: Niko Buiten)
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Deel Velsertraverse
officieel geopend
Velsen-Noord - Donderdag, tijdens een bijeenkomst in VelsenNoord werd het eerste deel van
de vernieuwde Velsertraverse of
te wel ‘Westelijke Randweg Beverwijk N197’, officieel geopend
door gedeputeerde Mevrouw
Post. De Westelijke Randweg is
een nieuwe provinciale weg die
vanaf het spoorwegviaduct op de
Velsertraverse om de gemeente Beverwijk heen loopt en in het
noorden aansluit op de bestaande rotonde aan de Rijksstraatweg in de gemeente Heemskerk.
In haar toespraak sprak zij haar
waardering uit aan alle partijen
die bij de aanleg betrokken waren. In het bijzonder prees zij zowel de positieve houding van alle partijen tijdens de inspraakprocedures als het getoonde begrip voor de overlast tijdens de
werkzaamheden van de omwo-

nenden. Ook wethouder Verkaik
van Velsen sloot zich hierbij aan
en bedankte De Provincie, Corus en de omliggende gemeenten voor hun financiële bijdragen
aan dit poject.
Volgens de huidige planning
moet de gehele Westelijke Randweg in juli 2010 gereed zijn. Na
het aansnijden van een enorme taart met daarop een afbeelding, in marsepein, van het nieuwe weggedeelte en de tekst ‘Het
begin van de N197 is klaar’ werd
een toast uitgebracht op de geslaagde aanpassing van dit ingewikkelde weggedeelte. Als dank
voor de ondervonden overlast
zullen zaterdag, door De Provincie, negenhonderd kerststollen
aan alle omwonenden worden
uitgereikt.
Meer informatie op: www.noordholland.nl/N197.

Succestrainer Brand
weg bij FC Velsenoord
Velsen-Noord - FC Velsenoord
en hoofdtrainer Danny Brands
gaan in goed onderling overleg
uit elkaar. De selectie heeft onder zijn leiding de afgelopen 1,5
jaar een aanzienlijke verandering qua spel en mentaliteit ondergaan, met als resultaat de
koppositie die FC Velsenoord inneemt in de 4e klasse. De club

en de trainer hebben hiermee
voldaan aan de doelstelling die
in het beleidsplan van FC Velsenoord was gesteld. Belangrijke overwegingen voor Brands
waren de reistijd vanuit Hoorn en
het feit dat hij trainer kon worden bij HSV in Hoorn, een club
waar hij in het verleden vele jaren gevoetbald heeft.

Ingezonden brief
Op vrijdag avond 22.45 uur laat
ik mijn hond uit bij het watertorenpark, hij liep los, ik weet fout!
Gezien er op het losloopgebied
geen verlichting is liep ik gemakshalve langs de J.P. Coenstraat. Plots schiet een jeep half
de stoep op, twee agente’s stapten uit. Resultaat boete van 60
euro! Jawel, voor deze zeer zware overtreding kan er niet worden afgedaan met een waarschuwing natuurlijk! Om mij
heen hoor ik de scooters door
de Kennemerlaan gieren, ik ben

blijkbaar de enige die dit hoort.
Ik meldde nog dat dezelfde
hond s’ ochtends om 05.15 uur
een dief had weggejaagd. Deze was de houten planken van
het waterzuivering station aan
het losschroeven. Het is blijkbaar niet aangekomen, in de
loop der dagen is er de helft al
weg gejat. Als de targets maar
gehaald worden. Jullie ook een
fijne kerst!
Naam en adres bekend bij de
redactie

Velsen-Zuid - F1 van DKV
speelde een spannende wedstrijd tegen Sporting West F1.
De E1 speelde tegen Roda E1.
De kinderen hadden moeite met
de bal rondspelen en Roda was
als team sterker dan DKV. Toch
had DKV wel kansen, helaas
werden deze niet afgemaakt. De
wedstrijd ging verloren met 5-0.
De C1 heeft het goed gedaan;
ze speelden 9-9 tegen de nummer 2 van de poule; BEP C2. Na
een achterstand van 5-1, kwamen ze terug tot 5-5 met rust.
Dit goede spel werd voortgezet
in de tweede helft. Bij een stand
van 9-8 scoorde Denise van afstand de gelijkmaker. De overige doelpunten zijn gemaakt
door Matthé, Lotte en Bjarne.
De A2 speelde tegen het sterke
VZOD. Wegens ziekte en blessures vielen Jimmy, Sacha en Romana in. DKV speelde een hele sterke wedstrijd en de eerste
helft gingen de teams gelijk op.
Na de rust schoot VZOD helaas
iets beter en stond het 9-4. Maar
door vooral de inzet van DKV,
kwamen ze nog goed terug tot 98. Patrick de Ruiter speelde een
hele goede wedstrijd en scoorde
drie keer. De A1 verloor van koploper Vlug & Vaardig/KCN A1
met 11-8.

Winkeldievegges
aangehouden
Regio - Personeel van een kledingwinkel in de Haarlemse Grote Houtstraat betrapte zaterdagmiddag twee 14-jarige meisjes
uit Santpoort-Noord en Santpoort-Zuid op de diefstal van
kleding en schoenen. De dievegges zijn aangehouden en
overgedragen aan de politie. De
meisjes zijn meegenomen naar
het bureau. Daar hebben ze de
diefstal bekend en is procesverbaal opgemaakt tegen hen.
De ouders van de dames zijn in
kennis gesteld.

Winterfestival
in zwembad

IJmuiden - In zwembad de Heerenduinen is dinsdag 29 december van 14.00 tot 16.00 uur een
winterfestival. Dit wordt georganiseerd door zes Cios-studenten.
Er wordt begonnen met een gezamenlijke warming up met muziek. Daarna wordt in teams gestreden om de verschillende opdrachten tot een goed einde te
brengen. De spellen hebben het
thema winter en vinden plaats in
het 25 meter bad. De spelletjes
zijn met fantasie bedacht en zijn
bestemd voor kinderen van 8 tot
14 jaar, die in het bezit zijn van
een zwemdiploma. Zowel teams
als individuele sportievelingen
kunnen zich opgeven bij de kassa. Voor informatie: www.zwembadvelsen.nl of vraag een flyer
bij het zwembad.

SVIJ E1 kampioen
IJmuiden - SVIJ E1 is najaarskampioen geworden in de 2e klasse.
Met negen gespeelde wedstrijden waarvan acht gewonnen en één
verloren waren ze te sterk voor Stormvogels E1, Spaarnwoude E1,
KHFC E2 en nog vele anderen. Er werd zelfs in een oefenwedstrijd
gewonnen van hoofdklasser VSV E1 met maar liefst 5-0! SVIJ E1 is
klaar voor een stapje verder. In de voorjaarsreeks gaan ze spelen in
de 1e klasse. De spelers en de trainers zijn er klaar voor. Het jeugdbestuur van SVIJ is erg trots op dit team en wenst ze in 2010 alle
succes in de eerste klasse. Op 30 januari 2010 start de competitie.

Vellesan College helpt Galle

Vijf jaar na de tsunami
IJmuiden - Tweede Kerstdag
2009 is het vijf jaar geleden dat
Azië werd getroffen door de
tsunami. Wereldwijd werden voor
de getroffen gebieden acties gehouden, die veel geld en goederen opbrachten. In Velsen en
omgeving zetten velen zich belangeloos voor hulp aan Velsens
partnerstad Galle in en werd bijna één miljoen euro ingezameld.
Via de stichting Velsen helpt Galle werd dat geld aan verschillende projecten besteed.
Op de website www.velsenhelptgalle.nl kunt u terugkijken wat er
rond de jaarwisseling 2004/2005
aan acties voor Galle is gehouden, wat voor projecten er gedaan zouden kunnen worden en
wat er uiteindelijk van is uitgevoerd.
Sinds de tsunami van 26 december 2004 hebben de besturen van Velsen helpt Galle en later de Stichting Ontwikkelingssamenwerking Velsen de projecten begeleid en voor zover mogelijk afgehandeld. Dat gebeurde in nauwe samenwerking met
het bestuur en de leden van the
Netherlands Alumni Association
of Lanka en met de Nederlandse ambassadeur in Sri Lanka en
haar staf.
Het ene project liep vlotter dan
het andere en dat heeft bijvoorbeeld te maken met het wisselen
van functies binnen het stadsbestuur van Galle, het moeten overleggen met andere overheidsfunctionarissen en soms het gebrek aan (ambtelijke) mankracht,
juist vanwege de enorme hoeveelheid werk dat na de tsunami verzet moest worden.
Door het stopzetten van het afvalverwerkingsproject en het traumaproject is in december 2009
nog ruim 71.000 euro beschikbaar voor tsunami-gerelateerde
projecten. Dat willen we beste-

den aan de herbouw van twee
naaischooltjes, die jaren geleden door SOS-Velsen zijn opgezet en die door de tsunami zijn
verwoest. Jonge meisjes kunnen
door een opleiding in de schooltjes het ‘nuttig handwerken’ onder de knie krijgen en daardoor
een baan vinden. We overwegen
ook om een aantal gediplomeerde meisjes daarna in het kader
van ‘microkrediet’ geld te lenen
voor de aankoop van een naaimachine.
Zo’n zelfde schooltje willen we
opzetten in het door Velsen helpt
Galle gefinancierde nieuwbouwwijkje Aththiligoda, waarbij het
schooltje gevestigd kan worden in een nog te bouwen klein
buurthuis. Uitdrukkelijk willen we
daar de lokale bevolking bij betrekken, aangezien de bewoners
om deze faciliteiten hebben gevraagd. Dat is voor ons bestuur
niet nieuw, want eerder verrezen
al buurthuisjes in Galle die vanuit Velsen zijn gefinancierd.
In het mangrovebos in Galle en
omgeving zijn door de tsunami
bomen gesneuveld en is er in de
bossen puin terecht gekomen.
In Galle staat nog een flink stuk
regenwoud, ooit onderdeel van
een veel groter woud ten westen
van de stad. Ons bestuur voert
thans besprekingen om op het
Velsen Square in Galle een stuk
(regen)bos aan te planten, in samenwerking met een EngelsSrilankaanse organisatie die al
met natuurprojecten in Galle bezig is en voorlichting over natuur
en milieu geeft. Eveneens is het
plan het achtergebleven tsunami-puin te ruimen.
Bovengenoemde projecten passen goed in de Millenniumdoelstellingen van de Verenigde Naties en per slot van rekening is
de gemeente Velsen een milleniumgemeente.
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Wat is
er te
doen

89N9K99?
Donderdag 24 december
Kersttoernooi in tenniscentrum Velserbroek tot en met 30
december.
Kerstexpostitie op Museumboerderij Jan Makkes, Hofgeesterweg 22a in Velserbroek. Dagelijks te bezoeken van 11.00
tot 18.00 uur.
Samenzang op het Vestingplein in Velserbroek. Aanvang
19.00 uur.
Kerstavond in Café IJmuiden.
Jill, Yanni en de gezelligheids
dj’s. Aanvang 20.00 uur.
Kerstnachtdienst
Hervormde Gemeente, Nieuwe Kerk, Kanaalstraat 250. Aanvang 22.00
uur.
Christmas school party in
Seasons, Kennemerlaan IJmuiden. Vanaf 22.00 uur. Toegang
gratis vanaf 16 jaar (recht op
toegang onder voorbehoud).
Kerstnachtdienst in de Bapatisten Gemeente IJmuiden,
Eemstraat 28-30. Aanvang 22.00
uur.
Kerstviering Leger des Heils,
Gesendorfferlaan 4 Beverwijk.
Aanvang 22.30 uur.
Kerstsamenzang in kerstnacht
op het Dorpsplein in SantpoortNoord. Aanvang 24.00 uur.
Patronaat, Zijlsingel 2, Haarlem,
www.patronaat.nl: Beide zalen:
The Begenning. 22.00-04.00 uur.
Toegang 15,-/20,- vanaf 18 jaar.
Café: Irrational Library’s Christmas Crapshoot. 21.00 uur. Toegang gratis.

Vrijdag 25 december

24 december 2009
Optreden zanger Steef V. bij
De Wildeman, Hoofdstraat 142,
Santpoort-Noord. Aanvang 16.00
uur.
Patronaat, Zijlsingel 2, Haarlem,
www.patronaat.nl: Dommelsch
zaal: 90’s Now. 23.00-04.00 uur.
Toegang 11,-.

Zondag 27 december

Oud en Nieuwfeest vanaf 21.00
uur bij De Wildeman, Hoofdstraat
142, Santpoort-Noord.
Patronaat, Zijlsingel 2, Haarlem,
www.patronaat.nl: Dommelsch
zaal: A Champagne Supernova.
01.00 tot 07.00 uur. Toegang 35,vanaf 18 jaar. Kleine zaal en Café: OO’s Bye Bye Nullies Party.
01.00 tot 07.00 uur. Toegang 25,vanaf 18 jaar.

Kerstexpostitie op Museumboerderij Jan Makkes, Hofgeesterweg 22a, Velserbroek, van
11.00 tot 18.00 uur met optreden
Voce di Luna.
Christmas Carols in de OudKatholieke Engelmunduskerk,
Kon. Wilhelminakade 119 IJmuiden. Aanvang 16.00 uur.
Robin Razz in de Zeewegbar, Zeeweg IJmuiden. Aanvang
20.00 uur.

Dinsdag 29 december
36ste Rabo Dubbelkamp voor
basisscholieren in Sporthal Zeewijk, van 9.30 tot 16.16 uur.
Kerstexpostitie op Museumboerderij Jan Makkes, van 11.00
tot 18.00 uur.
Winterfestival in zwembad de
Heerenduinen. Waterspelletjes
van 14.00 tot 16.00 uur voor 8 t/
m 14 jaar.
Witte Theater, Kanaalstraat
257 IJmuiden: Film ‘Millennium: Mannen die vrouwen haten’.
Aanvang 20.30 uur.

Regio - De Dierenbescherming
roept feestvierders op om tijdens
de feestdagen rekening te houden met dieren. Voor veel dieren
is het geknal van vuurwerk een
angstaanjagende gebeurtenis.
Met wat handige tips voor eigenaren is veel dierenleed te voorkomen. Vuurwerk is voor dieren
erg angstaanjagend. Door al het
geknal raken veel dieren in paniek, lopen weg of verwonden
zich. Deze vervelende gevolgen
van de feestelijke jaarwisseling
zijn goed te beperken. Belangrijk is dat huisdiereigenaren tijdens de jaarwisseling extra goed
op hun dieren letten. Een paar
praktische tips: Laat de hond op
oudejaarsnacht voor 22.00 uur
aangelijnd uit. Houd katten in
huis en zorg dat kattenluik, ramen en deuren gesloten zijn.
Zorg dat het huisdier gechipt en
geregistreerd is en zijn naamkokertje omheeft, zodat ze snel en
makkelijk teruggevonden kun-

Martin Kossen
wint NK SBO
Scootersprint
IJmuiden - Zondag 13 december werd Martin Kossen uit
IJmuiden gehuldigd in het Brabantse Boekel. Hij won het Nederlands Kampioenschap SBO
Scootersprint in klasse 70. Na
een druk seizoen met veel sleutelen, testen en ‘tunen’ is het
hem gelukt om dit seizoen als
eerste te eindigen. Samen met
zijn vriend Derek Schmidt en zijn
vader Wim Kossen hebben zij
door het gehele land deelgenomen aan officiële sprintwedstrijden. De sprintwedstrijden werden georganiseerd door Stichting Brommersprint Organisatie (SBO). Dit seizoen is het hem
gelukt om in 6.86 seconden de
150 meter af te leggen. De overhandigde beker, shirt en bloemen waren een leuke beloning
voor een geweldige zomer.

Ouderennieuws
Wijksteunpunt Zeewijk, Zeewijkplein 260, IJmuiden, 0255520650, g.schol@zorgbalans.nl
Op maandag, dinsdag en donderdag restaurant. Tussen 12.00
en 13.15 uur (aanwezig zijn rond
11.45 uur) een 3-gangen a la
carte menu. 6,- p.p. Op woensdag en vrijdag om 12.00 uur
open tafel. Opgeven noodzakelijk, uiterlijk 2 dagen van tevoren bij de beheerder. Kosten 6,Internetcursus, maandagmiddag voor senioren. Kosten 15 euro voor drie middagen. Opgeven
bij de beheerder.
Filmavond vanaf oktober elke 3e donderdagavond van de
maand. Aanvang 19.30 uur. Kosten 2,- incl. kopje koffie/thee. De
eerstkomende filmvoorstelling is
op donderdag 21 januari.
Kerst-inn zaterdag 26 december van 12.00 tot ca. 16.00 uur.
Op 7 december, op werkdagen,
tussen 10.00 tot 11.30 uur kan
men kaarten à 8,50 kopen bij de
beheerder.
Vrij biljarten op maandag- en
dinsdagochtend. Verder op alle
middagen en ook in het weekend.
Darten op maandag (gehele
dag), woensdag-, donderdagen vrijdagochtend vanaf 10.00
uur. ‘s Middags op donderdag, vrijdag-, zaterdag- en zondagmiddag.
Nieuwjaarsreceptie maandagmiddag 4 januari van 14.15 tot
16.15 uur.
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Eerste Kerstdag
Kerstexpostitie op Museumboerderij Jan Makkes, Hofgeesterweg 22a, Velserbroek, van
11.00 tot 18.00 uur.
Optreden zanger Nico Bakker bij De Wildeman, Hoofdstraat 142, Santpoort-Noord.
Aanvang 20.00 uur.
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Tweede Kerstdag
Kerstexpostitie op Museumboerderij Jan Makkes, Hofgeesterweg 22a, Velserbroek, van
11.00 tot 18.00 uur.
Kerstconcert Soli in het Soli-Centrum, Hagelingerweg 325
in Santpoort-Noord. Aanvang
13.00 uur.
Amsterdamse middag, Café De Griffioen, Frans Naereboutstraat 9 IJmuiden. Aanvang
14.00 uur. Toegang gratis.

Nieuws voor
de schoter?

info@deschoter.nl

Kerstexpostitie op Museumboerderij Jan Makkes, Hofgeesterweg 22a in Velserbroek. Dagelijks te bezoeken van 11.00 tot
18.00 uur.

Donderdag 31 december
Kerstexpostitie op Museumboerderij Jan Makkes, van 11.00
tot 18.00 uur.
Oudejaarsdrankverloting
in
Café ‘t Centrum. Aanvang 16.00
uur.
Spetterend Oud en Nieuwfeest in Café De Griffioen, Frans
Naereboutstraat 9 IJmuiden.
Aanvang 20.00 uur. Inleg 40,- incl. onbeperkt drinken. Reserveren gewenst.
Witte Theater, Kanaalstraat
257 IJmuiden: Film ‘Millennium: Mannen die vrouwen haten’.
Aanvang 20.30 uur.

Geen krant gehad?

Bel 0255-533900

nen worden. Zorg dat er tijdens
het afsteken van vuurwerk tenminste één huisgenoot bij de
dieren blijft. Maar ga de dieren niet overdreven troosten, het
dier krijgt dan de indruk dat er
iets mis is. Het beste is het angstige gedrag van het dier niet te
veel aandacht te geven en zelf zo
normaal mogelijk gedrag te vertonen. Vergeet ook niet de eerste dagen van het nieuwe jaar
extra voorzichtig te zijn met het
uitlaten van de hond met het oog
op overgebleven vuurwerk. Ieder
jaar weer zijn veel dieren rond de
jaarwisseling slachtoffer van mishandeling door baldadige jongeren die ze letterlijk en figuurlijk
met vuurwerk bestoken. De Dierenbescherming vraagt de mensen extra alert te zijn op misbruik
van vuurwerk naar dieren. Uiteraard doet de Dierenbescherming
een beroep op ieders fatsoen om
vuurwerk niet dicht in de buurt
van dieren af te steken.

Ouderennieuws

Maandag 28 december
36ste Rabo Dubbelkamp voor
basisscholieren in Sporthal Zeewijk, van 9.30 tot 16.15 uur.
Kerstexpostitie op Museumboerderij Jan Makkes, Hofgeesterweg 22a in Velserbroek. Dagelijks te bezoeken van 11.00 tot
18.00 uur.
Witte Theater, Kanaalstraat
257 IJmuiden: Film ‘Millennium: Mannen die vrouwen haten’.
Aanvang 20.30 uur.

Aandacht voor dieren
rond de feestdagen

Dae rsDe lDwgger Bru
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IJmuiden - Vorige week vrijdag
omstreeks 20.15 uur is een 71jarige man in zijn woning in de
Homburgstraat gedwongen geld
af te geven. Er werd bij de man
aangebeld en toen de bewoner
opendeed stond er een man voor
de deur met een mes. Hij riep dat
hij geld moest hebben. De bewoner voelde zich bedreigd en
gaf een onbekend bedrag af. De
verdachte ging er toen vandoor.
Het gaat om een ongeveer 20jarige blanke man, die geheel in
het zwart was gekleed. De politie
stelt een onderzoek in.

Geen krant gehad?

Bel 0255-533900

Geen krant gehad?

Bel 0255-533900

Geen krant gehad?

Bel 0255-533900

Wijksteunpunt De Hofstede,
A. Jacobsstraat 227, Velserbroek,

Geen krant gehad?

023-5386528.
Restaurant is geopend op
maandag en woensdag van
12.00 tot 13.00 uur. U kunt a la
carte komen eten, waarbij u
naast een hoofdgerecht ook een
soepje vooraf en toetje geserveerd krijgt. Kosten 6,-.
Open tafel. Op vrijdag 25 december, 1e Kerstdag, is er
geen open tafel.
Kerst-inn zaterdag 26 december vanaf 11.00 uur. Koffie met
gebak, diverse hapjes en optreden Diego’s. Kosten 7,50.
Erwtensoepmaaltijd donderdag 7 januari tussen 12.00 en
13.00 uur. Kosten 2,50 p.p.
Yoga voor senioren op dinsdagmiddag. Zij kunnen zich
weer opgeven.
Internetcursus voor senioren
op de woensdagochtend. Zij
kunnen weer deelnemers aannemen.
Wijksteunpunt Delta, Rijnstraat, IJmuiden, 0255-520960.
Inloopspreekuur Ouderenadviseurs: maandag- en vrijdagochtend van 10.00 – 12.00 uur,
Tel. 0255-533885.
Sociaal Raadslieden: spreekuur iedere werkdag op afspraak
(09.00–12.00 uur): tel. 0255533885.
Frontoffice van Zorgbalans:
vragen over zorgverlening: tel.
023-8910550.
Formulieren Brigade: moeite
met het invullen van gemeentelijke formulieren? Hiervoor kan
men langskomen of bellen met
tel. 0255-533885.
Wonenplus: Voor vele vormen
van dienstverlening: zoals klusjes, boodschappen en/of vervoer: tel. 0255-518888.
Visserhuis,
Houtmanstraat,
IJmuiden, 0255-549549.
Oudejaarviering met Guus van
der Berghe op donderdag 31 december om 15.00 uur.
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Marlieke
in
Afrika
Zuid-Afrika is een land van grote tegenstellingen. In de geschiedenis van Zuid-Afrika wordt een groot
aantal oorlogen beschreven. Niet alleen tussen de kolonisten en de oorspronkelijke bevolking, maar ook
tussen de verschillende stammen en
kolonisten en (Nederlandse) boeren. Deze oorlogen hebben geleid
tot grote verdeeldheid in het land.
De Apartheid is een van de grootste strubbelingen van de afgelopen
eeuw geweest. Na de lange geschiedenis van kolonisatie en onderdrukking was de Apartheid een soort logisch gevolg. Hoewel de Apartheid
in 1991 is afgeschaft zijn de gevolgen nog duidelijk zichtbaar. Overal
waar wij komen worden wij hartelijk
verwelkomd door zwarten (ik vind
het zelf nog steeds nogal oneerbiedig klinken, maar hier is het een alledaags woord.) Alle publieke functies, zoals douanebeambte, tankstationbediende en bedieningsmedewerkers in restaurants worden vervuld door de donker gekleurde medemens. De blanken die wij tot nu
toe zijn tegengekomen zien wij vooral in de kroeg, op terrasjes en op het
strand. Het geeft aan dat het werkzame leven van blanken veel meer
in de kantoren plaatsvindt. Op een
avond kregen wij uitleg van een Nederlandse restauranteigenaar. Hij
vertelde dat positieve discriminatie
er voor gezorgd heeft dat er nu veel
zwarten op (hoge) posities zitten,
terwijl zij hiervoor niet zijn opgeleid.
Ook worden de meeste overheidsbanen gereserveerd voor zwarten,
met als gevolg dat er minder werk is
voor blanken. De restauranteigenaar
woont nu twee jaar in Zuid-Afrika en
heeft in die tijd een duidelijke mening gevormd. ,,Je kunt een zwarte vergelijken met een 5-jarig kind.
Als je zegt wat het moet doen, zal
het zijn taken prima uitvoeren, maar
morgen moet je het hele riedeltje
weer van voor af aan uitleggen.’’ Dit
gesprek heeft mij behoorlijk overdonderd en ik ben het er absoluut
niet mee eens. In dit land lopen hele slimme, ontwikkelde zwarten rond.
Daarnaast kun je ze het verschil in
ontwikkeling niet kwalijk nemen,
want ze weten vaak niet beter. Blanken zijn hier gewoon binnen komen
vallen en hebben de westerse maatschappij opgedrongen. Dat blanken
zich eerder, of beter gezegd anders,
hebben ontwikkeld wil nog niet zeggen dat deze manier ook de beste is.
Misschien vinden zwarten hun eigen
manier van leven, zonder scholing,
stromend water en elektriciteit, wel
veel plezieriger. Dat blanken die manier van leven nou toetsen aan blanke normen en waarden...
Marlieke is in Zuid-Afrika om
vrijwilligerswerk te doen. Je kunt
haar steunen door een bijdrage
te storten op 12.17.74.228 t.n.v.
Be More te Nijmegen o.v.v. M.
Bruntink. Haar weblog vind je op
marliekebruntink.be-more.nl
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Provincie gaat
verder met N208
Velsen - De provincie verandert
de A208, langs Haarlem-Noord
en Santpoort/Velserbroek, in de
N208. De toegestane snelheid is
teruggebracht naar 70 kilometer
per uur en enkele voorbereidende werkzaamheden zijn al uitgevoerd. Op maandag 25 januari 2010 starten de werkzaamheden aan de op- en afritten en de
weg zelf.
Voor bestemmingsverkeer van
en naar Velserbroek, SantpoortNoord en Driehuis gelden van
maandag 25 januari 2010 tot en
met vrijdag 27 februari 2010 verschillende omleidingsroutes. De
op- en afritten Velserbroek en
Spaarndam worden in deze periode na elkaar afgesloten om het
asfalt te kunnen vervangen. De
omleidingen worden met borden
aangegeven.
Tijdens de werkzaamheden zijn
overdag op de N208 in beide
richtingen twee rijstroken open.
Doorgaand verkeer tussen Haarlem en de Velsertunnel kan dus
altijd over de N208 rijden. Vanaf
14 februari 2010 krijgt dit doorgaande verkeer te maken met
versmalde en verschoven rijbanen. Tijdens werkzaamheden in

de avond en nacht blijft er voor
het verkeer op de N208 altijd één
rijstrook per rijrichting beschikbaar.
De werkzaamheden aan de N208
en de op- en afritten zouden eind
november beginnen. Omdat de
aannemer extra tijd nodig bleek
te hebben, zijn tot nu toe alleen
voorbereidende werkzaamheden uitgevoerd. Wel is de snelheidsverlaging naar 70 km/u direct ingesteld en ook tijdens de
uitvoeringsstop van kracht gebleven. Deze snelheidsverlaging
is namelijk niet zo zeer aan de
werkzaamheden gekoppeld, als
wel aan de vermindering van de
geluidsoverlast voor omwonenden; een belangrijke doelstelling
van dit project. Ook kan, vanwege het weghalen van delen van
de vangrail, de veiligheid bij een
hogere snelheid niet meer gegarandeerd worden. De maximaal
toegestane snelheid op de N208
blijft ook na de herinrichting 70
kilometer per uur.
De verlate start van de werkzaamheden heeft geen invloed
op de totaalplanning; de N208 is
in augustus 2010 klaar. Zie ook
www.noord-holland/a208.

Ichthus viert kerst

Driehuis - Na een korte inleiding door directeur Volmer
werd in een sfeerrijk aangeklede zaal op het Ichthus Lyceum
aan de Wolff en Dekenlaan voor
de 35ste keer het kerstfeest gevierd onder leiding van muziekleraar Dolf Schelvis en Sjoerd
Jansen. Voor Schelvis een moeilijk moment omdat dit zijn laatste
schooljaar is en hij dus volgend
jaar als toehoorder in de zaal zal
zitten. Door het Ichthus kerstkoor werden onder leiding van
Schelvis diverse liederen ten gehore gebracht waarvan een deel
in het teken stond van Afrika. Dit
mede in verband met de actie
voor het project Edukans Kenia
waaraan door het Lyceum wordt
deelgenomen. Tevens gaan twee

leerlingen van de school naar
Kenia om ter plekke ondersteuning te geven en ervaring op te
doen. Het thema van deze kerstviering stond dit jaar in het kader
‘Talent’. Door één van de leerlingen werd in dit verband gewezen
op de vele mogelijkheden die het
Ichthus Lyceum biedt waarbij iedere leerling de mogelijkheid
heeft om zijn of haar talenten
ten volle te benutten. De kerstviering werd tenslotte afgesloten
met een blijk van hulde aan
‘opa Schelvis’ met een bijbehorende bos bloemen. Meer informatie over het Lyceum en alle
onderwijsmogelijkheden staan
op www. ichthuslyceum.nl of via
telefoonnummer 0255-546400.
(Joop Waijenberg)

Gift voor voedselbank

Fractievoorzitters en
predikant op Seaport
IJmuiden - Het tv-programma
Velsen Centraal op Seaport TV
is elke dag om 17.00 en 21.00
uur te zien.
Komende week zijn de fractievoorzitters van CDA, LGV en SP
van de gemeenteraad van Velsen de studiogasten. In het andere programma spreekt eindredacteur Jac. Zuurbier met
Wim Zaagsma, predikant van
de Protestantse Kerk Nederland (PKN). Het kerstfeest is
een luisterlijk feest dat op grote schaal gevierd wordt. De
oorsprong van het feest is een
christelijke, omdat de geboorte van Jezus Christus in joodse Bethlehem gevierd wordt. De
predikant van de IJmuider Ichthuskerk gaat in op de betekenis
van kerstmis voor het christelijk
geloof. Daarnaast komen ook de
heidense invloed van de Germa-

nen aan de orde, omdat het ook
een zonnewendefeest is. Ook de
kerstgebruiken zoals de kerstboom met zijn versieringen en
de kerststal worden besproken
met andere kerstgebruiken.
De fractievoorzitters van CDA
(Gert Wesseling), LGV (Gerard
Vosse) en SP (Frits Vrijhof) gaan
in discussie over belangrijke zaken, die in de laatste raadsvergadering van de gemeente Velsen aan de orde waren. In deze discussies spelen de komende gemeenteraadsverkiezingen
op 3 maart 2010 een steeds belangrijkere rol.
Vooral de plannen rondom de
bebouwing bij de Grote Buitendijk en de Hofgeest in Velserbroek, gecombineerd met de
verhuizing van de oudste Velser
voetbalclub VSV (1912), leveren
een levendige discussie op.

IJmuiden – Directeur Robert
van Westerhoven van Rigo verf
en wand overhandigde vrijdag
in buurtcentrum de Brulboei het
mooie bedrag van 1030 euro aan
medewerkers van de voedselbank. Een groot aantal werknemers kozen er dit jaar voor om
geen kerstpakket te ontvangen.
Het geld, dat hiermee werd uitgespaard, was voor de voedselbank en komt goed terecht.
Zo krijgen mensen die onder het
minimum leven ook een extraa
tje met Kerst. Veel mensen laten hun hart spreken en dat doet
de medewerkers van de voedselbank goed. Winkeliers schieten te hulp en bedrijven organiseren van alles. Zo gaf sportschool Rietdijk een speciale korting, in ruil voor een sinterklaascadeau voor de kinderen uit de

doelgroep. En iemand die anoniem wil blijven, geeft elk jaar
geld aan slager Duin, die dan
een vleespakket komt bezorgen.
De medewerkers zijn op dit moment een offerte aan het maken
voor een koelcel, waarin zij hun
spullen kunnen bewaren. Een
groot regionaal bedrijf heeft toegezegd dit geheel of gedeeltelijk
te zullen financieren.
Ook komen veel mensen spontaan hun eigen kerstpakket
langsbrengen. Zij komen deze week voor een dichte deur te
staan, want de Brulboei is tijdelijk gesloten.
Op woensdagmorgen 30 december zal het buurtcentrum open
zijn voor de ontvangst van goede gaven, waarvoor de medewerkers de gulle gevers bij voorbaat bedanken.

LGV is er klaar voor
Velsen – Lijsttrekker van de LGV
is Gerard Vosse, die dat ook was
bij de verkiezingen in 2006. Opvallende nieuwkomer is Floor Bal.
Hij heeft in de politieke arena
woelige tijden gekend, maar gezien zijn overduidelijke kwaliteiten
op bestuurlijk vlak is de LGV verheugd dat hij zich kandidaat heeft
gesteld.
Op alle beleidsterreinen zal de
LGV duidelijk van zich laten horen,
maar ook de gemeentelijke bestuurlijke structuur zal veel aandacht krijgen. De twee steunfractieleden Alma Tol en Leo Kwant

staan op de lijst, evenals fractiemedewerkster Greetje Broek. Op
eigen verzoek heeft Don Verhulst
gekozen voor een lagere plaats.
Met Greetje Broek en Alma Tol
heeft de partij twee veelbelovende vrouwen. De LGV is van mening dat de kandidaten een juiste afspiegeling vormen van de samenleving. Of het nu gaat om gezondheidszorg, sport, maatschappelijke dienstverlening, onderwijs,
financiën of ruimtelijke invulling,
zij zullen hun vrouwtje en mannetje staan. Op de lijst staan ook enkele ondernemers.
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Podiumavond
op het Vellesan

Mannen Akrides winnen
van koploper Amsterdam

IJmuiden - Op dinsdag 15 december heeft het Vellesan College voor de vierde keer de podiumavond georganiseerd. Leerlingen konden zich hiervoor aanmelden bij de muziek docent, de
heer de Borst. Hij heeft hen geholpen met oefenen en vervolgens samen met de heer van der
Kroef de hele organisatie in goede banen geleid.
Dit jaar vond de podiumavond
voor het eerst in het hoofdgebouw plaats. Het zag er al een
paar dagen spannend uit met die
grote gordijnen in de aula.
De laatste weken werd er steeds
meer geoefend in de pauzes
en na schooltijd. Immers zingen is leuk maar met een microfoon is het toch wel even anders, dus dat vraagt enige oefening. En het resultaat mocht er
zijn! Na de generale repetitie op
dinsdagmiddag stroomde de aula ’s avonds vol met ouders en
andere belangstellenden. Veel
leerlingen waren aan het helpen
bij de garderobe, bij de deur en
achter de coulissen. De artiesten waren nog zenuwachtig in
de weer met hun kleding en make-up. Hier en daar werden alvast wat rek- en strek oefeningen gedaan. De avond werd officieel geopend door een paar
woorden van de rector, de heer
Boelsma. De echte opening werd
natuurlijk gedaan door de eerste tonen van de rockband met
leerlingen uit de derde klas. Zij
werden gevolgd door vijf meisjes uit de tweede, zij hadden een
kerstmuts op en zongen het liedje ‘Thousand miles’. Vlak voor ze
het podium op moesten waren zij
zo nerveus, dat de één na de ander zei ‘ik doe het niet’. Na enige
peptalk hebben ze gelukkig toch
doorgezet. Steeds aangekondigd
door twee leerlingen heeft het
publiek kunnen genieten van de
zeer gevarieerde optredens van
leerlingen die solo of in groepjes liedjes zongen met vaak interessante acts erbij. Na de pauze
speelde Ella met haar band, gevormd door leerlingen en inmiddels oud-leerlingen, waarna Inge
op haar cello ‘Can you feel the
love tonight’ speelde. Docenten
zongen en speelden ‘Big Black
Horse and a Cherry Tree’ en mevrouw Randt liet een prachtig
uitgevoerde dans zien. Madeleine uit de derde zong ‘If I ain’t got
you‘ en begeleidde zichzelf op
de gitaar, zij werd gevolgd door
Asha die een mooie dans had
ingestudeerd. Na maar liefst 28
acts in zeer uiteenlopende stijlen konden we met elkaar terug kijken op een zeer geslaagde avond.
Enkele leerlingen van het Vellesan College zullen ook mee doen
met het VIStival. Voor dit Velsens
Interscholair Festival gaan leerlingen van de scholen in Velsen
het tegen elkaar opnemen op
het gebied van muziek, dans en
theater.

IJmuiden - De heren selectie
van SW VdV VBC Akrides is er in
geslaagd in Amsterdam koploper
ABC Amsterdam 2 te verslaan.
,,Een beter kerstcadeau kunnen
we als team niet krijgen”, aldus
coach Joaquin Zschuschen. Het
wedstrijdplan was Amsterdam
uit de bucket houden en de verdedigende rebound te controleren.
Dit lukte zeer goed, bovendien speelden de IJmuidenaren
dit jaar voor het eerste echt als
team. Aanvallend werd er rustig en gecontroleerd gespeeld en
Amsterdam wist niet echt wat ze
aan moesten met de verdediging
van de IJmuidenaren. Na het
eerste kwart werd er nog tegen
een achterstand aangekeken,
deze werd weggewerkt in het
tweede kwart en er werd langzaam uitgelopen naar de eindstand 64-79.
Topscorers Akrides: Lennart Meijland 23, Joost Smetsers 18, Pasqualis Jansen 14, Frank de Pagter 11. Dames 1 wint uit van hekkensluiter SVU Basketball. Akrides begon niet scherp aan de

Prijzen bij De Ballon
Santpoort-Noord – Sjoerd
Kolkman van Intertoys De Ballon aan de Hoofdstraat maakte
zaterdag drie jeugdige prijswinnaars gelukkig met een cadeaubon. In september kwam het
nieuwe speelgoedboek van Intertoys uit, naast een kleurplaat
stonden daar twee wedstrijden
in. In dat boek stond een nieuwe speelgoedlijn, speciaal bedoeld voor kinderen van 0 tot 4
jaar. Dit speelgoed is onder andere gericht op de motorieke
ontwikkeling. De jongste kinderen mochten een naam bedenken voor deze nieuwe lijn. De

winnende inzending was van Indy Leah Kiekens (3) uit IJmuiden, die de naam ‘hartendiefje’ bedacht. De wat oudere kinderen zochten letters op in het
boek, waarmee ze de zin ‘jij bent
de beste’ konden vormen. Hierbij ging de derde prijs naar Teddie van Dijk (10) uit IJmuiden en
de tweede prijs was voor Ruby
Kors (10) uit Santpoort-Noord.
De hoofdprijs, drie minuten gratis winkelen bij Intertoys, was elders in het land gevallen. De cadeaubonnen gingen niet mee
naar huis: maar werden ter plekke omgezet in speelgoed.

wedstrijd en er werd weinig gescoord. Dit werd wel gecompenseerd door een strakke defence
waarin hard werd gewerkt. In de
tweede helft ging het draaien, er
werd meer gescoord en de defence bleef scherp. Wat vooral het verschil maakte waren de
aanvallende rebounds, waardoor
Akrides meer kansen kreeg te
scoren. ,,Een echte teamprestatie”, aldus coach Mark Hooiveld.
De jongens onder 20 verliezen
in en van Amsterdam. In de eerste helft leek er net als bij de heren ook een stunt in de te zitten.
31-28 in het voordeel van Amsterdam, vooral door de zone
verdediging van Akrides kwam
Amsterdam moeilijk tot scoren.
Tweede helft is een helft om snel
te vergeten. Eindstand 84-47 in
het voordeel van Amsterdam.
De meisjes U20 winnen van hekkensluiter Mosquitos 2 met 6181. Zij staan op dit moment op
een mooie vierde plaats in het
rayon. De eerste twee teams zijn
echt te sterk, maar een derde
plaats zou er misschien in kunnen zitten.

‘Millennium: Mannen
die vrouwen haten’ in WT

Afscheidscadeau Schutte
is voor Hartstichting
Santpoort-Noord - Aris Schutte wil geen cadeaus bij zijn afscheid. In plaats daarvan vraagt
de fotograaf uit Santpoort om
een eventuele bijdrage voor de
Hartstichting. Tijdens zijn afscheidsreceptie op 16 januari van 17 tot 19 uur in de Wildeman neemt hij de donaties graag
in ontvangst.
,,Ik heb veel aan de hartstichting te danken”, zegt Aris Schutte. ,,Zonder het onderzoek naar
hart- en vaatziekten die deze
stichting financiert was ik er misschien wel niet meer geweest. Ik
ben twee keer aan mijn hart geopereerd. Dat is naast mijn leeftijd ook de reden waarom ik nu
stop.’’ De bekende fotozaak in de

Hoofdstraat sluit na 72 jaar zijn
deuren. In de eerste twee weken van januari kan iedereen
die ooit door hem is gefotografeerd voor een vriendelijk prijsje de negatieven of bestanden
ophalen. ,,Ik heb daarnaast nog
veel etalagefoto’s waar allerlei
mensen op staan” vertelt Aris.
,,Die zijn gratis af te halen.’’ Kijk
op de website www.fotoschutte.
nl voor de openingstijden. ,,Na
die twee extra weken is het echt
voorbij’’, zegt Schutte met enige
spijt in zijn stem. ,,Ik had graag
de 75 jaar vol gemaakt, maar het
is goed zo. Op 16 januari kan iedereen het glas komen heffen en
is de oudste fotozaak van Velsen
voorgoed verleden tijd.’’

ijmuiden - Maandag 28, dinsdag 29 en woensdag 30 december om 20.30 uur kunnen bezoekers van het Witte Theater aan
de Kanaalstraat 257 in IJmuiden
met korting naar de film ‘Millennium: Mannen die vrouwen haten’.
Twee tegenpolen, Mikæl Blomkvist en Lisbeth Salander. Hij is
een charmante man en een kritische journalist van middelbare
leeftijd en uitgever van het tijdschrift Millennium.
Zij is een jonge, gecompliceerde vrouw en een uitermate goede hacker. Samen vormen ze

een ongewoon, maar sterk team.
Mikæl wordt benaderd door
oud-zakenman Henrik Vanger.
Veertig jaar geleden is de 16jarige Harriët Vanger op mysterieuze wijze verdwenen en vermoedelijk vermoord. Aanvankelijk lijkt het onderzoek nergens
op uit te lopen. Totdat Mikæl met
hulp van Lisbeth op een spoor
stuit dat rechtstreeks naar een
zeer duister en bloedig familiegeheim voert.
’Mannen die vrouwen haten’ is
het eerste boek in de succesvolle Millennium-reeks van Stieg
Larsson.

e2,- korting

tegen inlevering van deze bon voor ‘millennium: mannen die
vrouwen haten’ op 28 en 29 en 30 december 2009
om 20.30 uur. Bon is geldig voor 2 personen
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Videosurveillanten
vorderen rijbewijs in
Regio - Tijdens een ritje met
de onopvallende videosurveillancewagen viel een 39jarige automobilist uit Krommenie direct op door zijn rijgedrag.
De man reed met zeer hoge
snelheid over de A9, in de omgeving van de Wijkertunnel. Uit
de snelheidsmetingen bleek
dat de man met een gemiddelde snelheid van 183 km/uur had
gereden. De videosurveillanten
wisten de man ter hoogte van
Beverwijk op een veilige manier
aan de kant te zetten.
Het rijbewijs van de automobilist
werd door de videosurveillanten
ter plekke ingevorderd en te-

gen hem is proces verbaal opgemaakt. Videosurveillanten zijn
politiemensen met een speciale
rijopleiding, die met een onopvallende politieauto het onveilige rijgedrag van bestuurders
vastleggen.
Weggebruikers die door hun rijgedrag negatief opvallen, worden door de videosurveillanten
staandegehouden en zij kunnen
de beelden van hun eigen rijgedrag terugzien.
De videosurveillanten geven
daarbij uitleg over de reden
waarom de weggebruiker aan
de kant is gezet. De onopvallende videosurveillanceauto is uitgerust met geijkte meet- en opname-apparatuur.

‘Levende’
lingerie
in etalage

Sleutelwinnaars mogen
naar de Winterefteling
Velsen - Uit de grote massa
kleurrijke sleutels van de sleutelactie van de Efteling was het
moeilijk kiezen. Want wat waren
de mooiste sleutels?
Honderden kinderen uit Velsen
versierden een prachtige sleutel, waarmee kaartjes voor de
Winterefteling te winnen waren. Ze kwamen beplakt, gefiguurzaagd en beschilderd binnen. Er was zelfs een dromenvanger. De drie mooiste sleutels waren van Selina van Kem-

pen uit Velsen-Noord, Mariska
Schager uit IJmuiden en Brechtje Jaboer uit Velserbroek. De
drie creatieve jongedames gingen vrijdagmiddag op de redactie van onze krant op de foto en
ontvingen meteen hun drie toegangskaartjes voor de Winterefteling. De Winterefteling is open
tot en met 31 januari 2010. Er zijn
speciale attracties, zoals een ijsbaan en een langlaufbaan. Bijna
alle attracties zijn open, mits het
niet vriest.

IJmuiden – Van Yvonne Bos, eigenaresse van Lingerie Boutique Dreams aan de Kennemerlaan, mag het leven nooit te
saai worden. Daarom bedenkt ze
af en toe een gekke actie. Oudste dochter Annelotte is daar
meestal ook wel voor te porren,
net zoals goede vrienden Sander
en Yvonne. Sander stond zaterdag voor de deur van de zaak als
vrolijke kerstman en deelde warme Glühwein uit aan voorbijgangers. Annelotte en Yvonne zaten
in de etalage als levende modellen, gehuld in mooie lingeriesetjes uit de collectie. Soms zaten ze een hele tijd stil om dan,
als iemand de etalage stond te
bewonderen, naar die persoon te
gaan zwaaien. Daar schrok men
wel even van, maar de mensen
moesten er ook erg om lachen.
Toeterende automobilisten, die
voorbijkwamen, maakten duidelijk dat ook zij deze actie wel wisten te waarderen.

Flinke uitbreiding
Fietsshop Uitgeest
Uitgeest – Alles heeft op zijn
kop gestaan en is aangepakt;
Fietsshop Uitgeest op de Prinses Beatrixlaan heeft het naastgelegen pand bij de winkel en
werkplaats betrokken. De vloeren, plafonds en verlichting zijn
vernieuwd, de wanden opgeknapt en het uitgebreide assortiment wordt nu op een overzichtelijke en aantrekkelijke wijze gepresenteerd.
Hans Haver en zijn vrouw Anneke
Versluijs van Fietsshop Uitgeest
zijn blij dat de grootste drukte
van de verbouwing nu voorbij is.
,,We zijn heel trots op het eindresultaat”, vertelt Hans. ,,Er is ook
een nieuwe, ruime werkplaats
gekomen en dat werkt heel prettig.’’ Alles wat maar enigszins te
maken heeft met fietsen is hier te
koop. ,,Fietsen is een passie voor
ons’’, zegt Anneke lachend.
Hans is zijn carrière begonnen als
fanatiek amateurwielrenner. Na
een ongelukkige valpartij, werd
hij rijwielhersteller in IJmuiden.
Na elf jaar werkervaring startte hij in 2003 zijn eigen zaak. Anneke ondersteunt Hans waar zij
kan, want het is druk in de zaak
en het wordt steeds drukker.
,,Onze klanten komen uit de hele regio en dat hebben we te danken aan onze goede service. Wie

zijn fiets laat repareren, kan hem
de volgende dag alweer ophalen. En een leenfiets meenemen
is geen punt.” De leerling-monteurs Nigel en Ruud, die het vak
van Hans leren, zijn onlangs met
vlag en wimpel geslaagd voor
een aantal deelcertificaten. Anneke: “Hans heeft zich gespecialiseerd in het repareren van hightech fietsen en ook de reparatie
van de elektrische fietsen is voor
hem geen punt.”
Naast het repareren van fietsen biedt Hans een mooie collectie nieuwe fietsen aan. Trek,
een Amerikaans merk met een
sportieve uitstraling, is erg
populair.,,Wij hebben alle modellen in de Navigator lijn. Deze
zijn speciaal voor Nederland ontworpen. Ook de producten van
Bontrager, een onderdeel van
Trek, hebben we in het assortiment opgenomen, waaronder
fietskleding en helmen.” Er zijn
racefietsen te koop en mountainbikes, hybride- en fitnessfietsen,
kinderfietsen van onder andere
loeki. Ook de topmerken Bianchi,
Gazelle en Sparta zijn van de partij. ,,En we hebben alles van Agu
in huis.” Fietsshop Uitgeest verhuurt bovendien fietsen en biedt
tweedehands fietsen aan. Zie ook
www.fietsshopuitgeest.nl.

Extra service
bij TCE Products
IJmuiden – Mobiele abonnementen zijn er van veel merken:
KPN, Telfort, Hi, Vodafone en nog
veel meer. Er zijn ook veel mogelijkheden: onder andere FlexiBel, Personal Sim, Vodafone basis en de Hi bundel. Vaak betalen
mensen te veel voor hun abonnement. De markt verandert ook
zo snel, vaak ziet een leek door
de bomen het bos niet meer.
Maar daar zijn Bram en Shirley
van TCE Product dan weer voor.
Zij zijn volledig op de hoogte van
de laatste ontwikkelingen en experts op hun vakgebied, de telecommunicatie. Zij geven de
mensen graag een eerlijk advies, weten welke telefoon en
welk abonnement het best bij iemand past. Wie weinig belt met

een te duur abonnement, betaalt
gewoon te veel en dat is zonde.
Bram werkt al vanaf 1992 voor
TCE Products. Hij heeft zich er
grondig in verdiept en is er helemaal in thuis. Niet alleen voor
particulieren, ook voor bedrijven.
Bram weet precies welke telefooncentrale geschikt is voor een
bedrijf en heeft klanten door het
hele land heen.
Men kan er ook terecht voor digitale televisie, internet in combinatie met telefoneren en Digitenne. Tevreden klanten, daar staan
Bram en Shirley graag voor klaar.
Loop eens binnen voor een vrijblijvend advies bij TCE Products
aan Kennemerlaan 39, telefoon
0255 534950, mailen kan naar
info@tceproducts.nl.

Rijbewijs
ingevorderd
IJmuiden - Vorige week donderdag omstreeks 17.00 uur reed
op de Spaarnestraat een automobilist tegen een auto aan. De
bestuurder reed vervolgens door.
De eigenaar van de beschadigde auto trok de stoute schoenen
aan, reed achter de veroorzaker
aan en wist deze op de Heerenduinweg tot stilstand te brengen. Hij pakte direct de sleutels
uit het contact en waarschuwde
de politie. De veroorzaker bleek
gedronken te hebben, 2,45 promille, bijna vijf keer de toegestane hoeveelheid alcohol. Hij werd
aangehouden en moest mee
naar het bureau. Daar kreeg de
man, een 62-jarige Haarlemmer
een proces-verbaal en werd zijn
rijbewijs van hem afgenomen
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Statenfractie PvdA stemt
in met aanleg zeesluis
IJmuiden - De PvdA heeft ingestemd met de aanleg van een
tweede zeesluis bij IJmuiden,
maar heeft daar wel een aantal nadere voorwaarden aan gesteld. Deze voorwaarden zijn opgenomen in verschillende moties, die maandag 14 december door Provinciale Staten werden aangenomen. Doel is om te
komen tot een verantwoorde en
duurzame Amsterdamse haven,
die zorgt voor veel gelegenheid
voor Noord-Holland.
In de begroting 2010 is voor de
zeesluis een extra bedrag van 21
miljoen euro opgenomen bovenop de al gereserveerde 34 miljoen euro. Op initiatief van de
PvdA besloten Provinciale Staten dat deze bijdrage van 55 miljoen euro van de provincie in de
toekomst niet mag worden overschreden. Ook werd besloten
een definitief go/no go moment
af te spreken na afronding van
de planstudie.
PvdA-statenlid Gohdar Massom:
,,De PvdA is voorstander van de
tweede zeesluis bij IJmuiden.

Het betekent een belangrijke impuls voor de haven van Amsterdam. Dat zal veel werkgelegenheid opleveren voor Noord-Holland. Maar wij stellen wel voorwaarden aan de provinciale bijdrage.
De haven van Amsterdam moet
duurzamer worden en meer arbeidsintensieve
bedrijvigheid
een plek bieden. En het mag niet
zo zijn dat de nu afgesproken
provinciale bijdrage wordt overschreden.”
Provinciale Staten namen ook
een motie van de PvdA aan
die vraagt om meer kwalitatief
hoogwaardige en arbeidsintensieve bedrijvigheid in de haven.
Dit in plaats van de nu vaak vervuilende bedrijvigheid die weinig banen oplevert, zoals de opslag en overslag van steenkolen.
Ook deden Gedeputeerde Staten
naar aanleiding van moties van
de PvdA toezeggingen over een
samenwerking tussen de Amsterdamse en Rotterdamse haven en meer goederenvervoer
van de haven over het spoor.

Online huizen veilen:
dé nieuwe trend!
Regio - Vrijwillige internetverkoop is de nieuwste
(ver)koopmethode voor het bieden op woningen. De vrijwillige huizenveiling wint razendsnel
aan populariteit. Sinds het ontstaan van de speciale veilingsites, zo’n twee jaar geleden, is het
aantal woningveilingen per internet flink gestegen. Makelaars zijn
inmiddels samenwerkingsverbanden aangegaan met verschillende veilingsites. Deze nieuwe verkoopmethode geeft potentiële kopers een unieke kans
om op een transparante manier
op een woning te bieden. Zodra een woning op een veilingsite staat, hebben potentiele kopers een aantal weken de tijd om
de woning op afspraak te bezichtigen. Vaak ook op vastgestelde
kijkdagen. Een onderhands bod
voor de veiling uit is ook toegestaan. Het veilen gebeurt onder
toezicht van een veilingmeester en een notaris op een vastgestelde datum en tijd en neemt
ongeveer één uur in beslag. De
hoogste bieder koopt de woning
als de gunprijs van de verkoper
gehaald wordt.
De koper heeft na de koop gewoon recht op de wettelijke drie
dagen bedenktijd en een financieringsvoorbehoud. Er zijn drie
veilingmethoden. De eerste methode is per opbod in biedrondes.
Van te voren wordt een minimum
biedprijs vastgesteld. Aangemelde bieders kunnen in verschillende biedrondes van een twee
tot vijf minuten steeds tegelijkertijd een bod uitbrengen. Bieders krijgen direct te zien welke

plek zij op de ranglijst innemen.
Het hoogste bod wordt voor iedereen zichtbaar. In de volgende ronde kan iedereen daar vervolgens overheen bieden. Als het
hoogste bod twee rondes blijft
staan is de veiling geëindigd. De
tweede methode is per opbod in
een uurverkoop. Deels hetzelfde als in biedrondes met dit verschil dat het biedingsproces een
uur duurt, bieders kunnen op elk
moment en hoger bod uitbrengen. De hoogste bieder koopt
zodra de gunprijs van verkoper
is behaald. En de derde methode is bieden en afmijnen. Eerst
wordt de maximale woningwaarde per opbod bepaald. Vervolgens wordt er bij afslag de definitieve verkoopprijs vastgesteld.
Uiteindelijk krijgt de hoogste bieder het huis als de gunprijs (absolute bodemprijs) van de verkoper behaald wordt. Makelaars en
opdrachtgevers die hebben meegedaan aan een online veiling
zijn enthousiast: deze moderne
manier van kopen en verkopen
geeft de markt weer dynamiek.

Boms
‘Schept
vreugde in
het leven’

Maritiem College kookt
voor de Zonnebloem

IJmuiden – Het Maritiem College aan de Briniostraat is een
VMBO-school waar leerlingen worden opgeleid tot matroos. Tachtig leerlingen verblijven er intern en gaan in het
weekeinde naar huis. Van maandag tot en met vrijdag verzorgen
de chef-koks Paul Koomen (foto) en Danny Kerkhof drie keer
per dag de maaltijd voor hen.
Vorige week woensdag kookten
ze zelfs voor het dubbele aantal
eters: maar liefst 160. Ze kookten
namelijk ook voor gasten van de
Zonnebloem. Er was een overheerlijke stamppot boerenkool,
hutspot en runderragout.
,,Toch had ik het in anderhalf uur
voor elkaar, met behulp van enkele leerlingen’’, vertelt Paul. ,,We
hebben hier een instellingskeuken, alles gaat in grote ketels en
is snel klaar. Het draadjesvlees
was supergaar, ze aten hun vin-

gers er zowat bij op,’’ De scholieren smulden die middag van
de maaltijd. Aan het einde van
de middag werden de schalen in
de steamer gezet. ,,De rolls royce onder de steamers’’, zegt Paul
terwijl hij trots het grote apparaat
laat zien. Gloeiend heet werden
de gerechten daarna naar Velserbroek gebracht. De aula van
het Maritiem College is namelijk
niet toegankelijk voor rolstoelen.
Dat is basisschool De Hoeksteen
wel en daar was een geschikte
accommodatie beschikbaar gesteld.
De gasten van de Zonnebloem
genoten van het eten. Wie ook
de keuken van het Maritiem College eens wil zien of wie belangstelling heeft voor de opleiding
tot matroos: op zaterdag 30 januari 2010 is iedereen welkom
op de open dag, van 10.00 tot
15.00 uur. (Carla Zwart)

Kerstdiner voor leden
Zonnebloem Velserbroek
Velserbroek - Boerenkool en
hutspot met runderragout werd
vorige week woensdag op tafel
gezet bij leden van Zonnebloem
Velserbroek. Het toetje bestond
uit fruit. Het kerstdiner vond
plaats in het Polderhuis.
Vijftig gasten genoten van het
heerlijke eten, dat werd gekookt
door leerlingen van het Maritiem
College, zie het artikel hier boven.

Twintig Zonnebloem vrijwilligers hielpen bij het kerstdiner en
zorgden voor veel sfeer. Daarnaast was er een kerstoptreden
van twee accordeonisten van de
Klavierschippers, werden er gedichten voorgelezen en samen
kerstliedjes gezongen.
Al met al was het woensdag een
heel gezellige avond voor de ouderen en zieken, dankzij de Zonnebloem en Maritiem College.

Velsen - Musicalgroep Boms
speelt eind januari en begin februari de musical ‘Schep vreugde in het leven’. Achter de schermen wordt enthousiast gerepeteerd. Alle leden zijn een weekend druk bezig geweest met het
maken van de decors, de rekwisieten en de kleding. De sfeer zat
er goed in en het weekend werd
afgesloten met een Zumbales
om de spieren soepel te houden. De musical ‘Schep vreugde
in het leven’ gaat over het amusementsleven vanaf 1930 tot he-

den. Lou Bandy en collega Roza Rosetti blikken samen terug
op hun aardse leven. Naast oude ‘Bandykrakers’ passeert ook
hedendaags repertoire de revue.
Een musical met snelheid, humor
en nostalgie die speciaal voor
BOMS geschreven is. De nieuwe
productie in 2011 wordt alweer
geschreven. Voor deze productie zoeken zij mannen. Kom sfeer
proeven tijdens een repetitie of
bij een voorstelling. De voorstellingen zijn op 28 en 30 januari, 2,
4, 5 en 6 februari om 20.30 uur
en 31 januari om 14.30 uur. Meer
informatie of reserveren: telefoon 0255-521026. Zie ook www.
musicalgroepboms.nl.

Verdachte
aangehouden
IJmuiden - De politie heeft vorige week vrijdag een 23-jarige man uit Lelystad aangehouden op verdenking van het plegen van een overval op een restaurant in IJmuiden. Die overval
vond plaats op 10 september. De
man nam toen onder bedreiging
van een vuurwapen geld weg uit
de kassa en ging er vandoor. Hij
is inmiddels op last van de rechter vastgezet en komt in januari
voor de rechter.
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Verkoop vuurwerk
De gemeente Velsen heeft vijf winkels/tuincentra vergunning gegeven om vuurwerk te verkopen. Op de
laatste drie dagen van het jaar wordt
vuurwerk verkocht. Afsteken mag alleen op 31 december vanaf 10.00 uur
’s morgens tot 02.00 uur ‘s nachts.
De verkooppunten zijn Hermans Marine,
Middenhavenstraat 98 in IJmuiden, IJzerhandel Stals, Lange Nieuwstraat 775 in
IJmuiden, Tuinsuper, Mandemakerstraat
15 in Velserbroek, Tuincentrum Velserbroek, Rijksweg 289 in Velserbroek en
Tuincentrum Gozeling, Hagelingerweg
210 in Santpoort Noord.
De verkoopdagen voor vuurwerk zijn:
• dinsdag 29 december
• woensdag 30 december
• donderdag 31 december

Akkoord over plan

Grote Buitendijk/Hofgeest
Plan B voor het gebied Grote Buitendijk/Hofgeest kreeg half december
groen licht van de gemeenteraad van
Velsen. De inrichting van het gebied
kan nu verder gestalte krijgen.

gen te staan en – zo stelde de raad – de
Grote Buitendijk moet zijn ‘groene uitstraling’ behouden. Plan B is in nauwe samenspraak met de werkgroep Grote Buitendijk/Hofgeest tot stand gekomen.

Tot tevredenheid van wethouder AnneMieke Korf ging de gemeenteraad van
Velsen op donderdag 17 december akkoord met Plan B voor de Grote Buitendijk/Hofgeest. Er komen circa 370 wonin-

Belanghebbenden worden ook bij de volgende stap betrokken; dat is de opstelling van het ontwikkelingsplan (de verdere indeling van het gebied). In januari
2010 wordt dit opgepakt.

Openingstijden stadhuis
in december en januari
Rond de feestdagen gelden er andere openingstijden op het stadhuis:
Vrijdag 25 december (Eerste Kerstdag) Gesloten (gehele dag)
Zaterdag 26 december (Tweede Kerstdag) Gesloten (gehele dag)
Donderdag 31 december (Oudjaar)		

Gesloten vanaf 12.00 uur (ook ’s avonds)

Vrijdag 1 januari (Nieuwjaarsdag)		

Gesloten (gehele dag)

Maandag 4 januari		

Geopend vanaf 10.00 uur

Iedereen is welkom

Nieuwjaarsbijeenkomst
gemeentebestuur Velsen
De jaarlijkse traditionele nieuwjaarsbijeenkomst van het College van burgemeester en wethouders
en de raadsleden is op maandag 4
januari 2010.
Tijdens deze openbare bijeenkomst in de
burgerzaal van het Stadhuis is er gelegenheid tot het persoonlijk uitwisselen van

nieuwjaarswensen tussen inwoners, vertegenwoordigers van het bedrijfsleven, organisaties en maatschappelijke instellingen en leden van college en raad. De burgemeester houdt de traditionele nieuwjaarstoespraak. De avond wordt muzikaal
omlijst door Stephan Pronin, die op de piano sfeermuziek ten gehore brengt. De
bijeenkomst begint om 20.00 uur.

Het afsteken van vuurwerk mag alleen op
31 december 2009 van 10.00 uur ’s morgens tot 02.00 uur ’s nachts op 1 januari 2010.

Vuurwerkcampagne Halt
Oud en Nieuw is knallen! Maar vuurwerk is ook gevaarlijk; kinderen, oudere mensen en dieren zijn vaak het
slachtoffer. Medewerkers van Bureau
Halt vertellen op basisscholen hoe je
goed met vuurwerk omgaat.
In november en december kregen bijna
alle groepen 8 van de basisscholen in de
regio bezoek van medewerkers van Bureau Halt (preventie en bestrijding van
jeugdcriminaliteit). Zij kwamen vertellen
over de leuke en gevaarlijke kanten van
vuurwerk. Thema’s als veiligheid, vernieling, overlast, slachtoffers en wetten en

regels kwamen allemaal aan de orde. Wat
ook helpt: ouders die duidelijke afspraken
maken met hun kinderen over het gebruik
van vuurwerk en die zelf het goede voorbeeld geven.
Jongeren die de regels aan hun laars lappen en door de politie worden aangehouden, worden doorgestuurd naar Halt. Daar
wacht een werk- en/of leerstraf, moeten
ze de aangerichte schade vergoeden en
hun excuses aanbieden.
Op de website www.haltrulez.nl staat alles over vuurwerk.

Kerstbomeninzameling
Net als vorig jaar kunnen de kerstbomen weer bij de gemeente worden ingeleverd om verbrand te worden. Elke ingeleverde boom is 50 eurocent
waard. De inleverplekken staan hieronder. Op 6 januari is de kerstboomverbranding aan de Heerenduinweg in
IJmuiden; op die dag mogen IJmuidenaren hun kerstboom alleen nog daar
naar toebrengen. Op 7 januari is de
verbranding aan de Hagelingerweg in
Santpoort-Noord.
Inleveren: wanneer, hoelaat en waar?
• Maandag 4 januari tussen 13.00 en 17.00
uur op alle inleverplekken
• Dinsdag 5 januari tussen 13.00 en 17.00
uur op alle inleverplekken
• Woensdag 6 januari tussen 13.00 en
17.00 uur: Let op: IJmuidenaren mogen
dan alleen nog inleveren op de brandlocatie aan de Heerenduinweg (zie hieronder); andere inwoners van Velsen
kunnen nog op alle inzamelplekken terecht.
• Donderdag 7 januari tussen 13.00 en
17.00 uur: alleen afleveren op brandlocatie Santpoort-Noord, Hagelingerweg.
• Op 6 en 7 januari kunnen kerstbomen
nog tot 19.00 uur op de brandlocaties
worden aangeleverd.

Inleverplekken
• Driehuis: station NS
• IJmuiden: parkeerplaats Kennemerplein,
Wilgenstraat, en de Eenhoornstraat
(wijkpost van de afdeling wijkbeheer)
• Santpoort-Noord: Burg. Weertsplantsoen
• Santpoort-Zuid: Wynoldie Daniëlslaan
• Velsen-Noord: Bleyenhoevelaan
• Velsen-Zuid: Brandweerkazerne
• Velserbroek: Vestingplein
Kerstboomverbranding
• Op woensdag 6 januari vanaf 19.00 uur
aan de Heerenduinweg in IJmuiden,
voor inwoners van IJmuiden, VelsenNoord en Velsen-Zuid.
• Op donderdag 7 januari vanaf 19.00 uur
aan de Hagelingerweg tegenover de
tuincentra, voor inwoners van Driehuis,
Santpoort-Noord en –Zuid, en Velserbroek.
Niet verbranden?
Op zaterdag 2 januari en zaterdag 9 januari 2010 neemt ReinUnie kerstbomen mee
die’s morgens vóór half 8 bij de ondergrondse ophaallocaties liggen of op de
plek waar de grijze en groene afvalbakken horen te staan. ReinUnie stelt de Velsenaren daar zelf ook van op de hoogte.
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Riolering Concordiastraat
Door technische problemen ligt het
werk aan de riolering in de Concordiastraat in Velsen-Noord tijdelijk stil.
De gemeente werkt aan een oplossing. Waarschijnlijk kan het werk in
februari 2010 worden hervat. Als alles dan voorspoedig verloopt, duurt
de overlast tot eind maart.
De gemeente werkt aan de riolering van
de Concordiastraat in Velsen-Noord.
Daarbij moest de riolering een zogenaamd kabelbed kruisen van hoogspanningskabels. Dat bleek niet te kunnen zonder de veiligheid van de werknemers in gevaar te brengen en de levering
van stroom te verstoren. De gemeente
werkt aan een oplossing. Waarschijnlijk

kan het werk in februari 2010 weer hervat worden en dan ongeveer twee maanden gaan duren - weersomstandigheden en andere onvoorziene zaken voorbehouden.
Het gemotoriseerde verkeer kan geen
gebruik maken van het gedeelte Concordiastraat bij de ‘tunnelbak’. Alleen voetgangers kunnen erdoor; zij worden over
een betonnen voetpad geleid. Fietsers
die afstappen, mogen ook gebruik maken van dit voetpad.
De gemeente probeert de overlast van
de werkzaamheden zoveel mogelijk te
beperken, maar kan die niet helemaal
uitsluiten.

Hoe gezond zijn we?
Inwoners van Kennemerland van 19 tot
65 jaar hebben in 2008 vragenlijsten
ingevuld over hun gezondheid, leefstijl
en welbevinden (hoe voelen we ons).
GGD Kennemerland heeft de resultaten daarvan nu bekendgemaakt.

In het najaar van 2008 heeft GGD Kennemerland onderzoek gedaan naar de gezondheid, de leefstijl, sociale omgeving en
woonomgeving van volwassenen en naar
hun gebruik van gezondheidsvoorzieningen in tien gemeenten in de regio. Ruim
14.000 inwoners – o.a. van Velsen – hebben een vragenlijst ingevuld. Dat is bijna

de helft van de mensen die konden reageren. De resultaten zijn nu bekendgemaakt.
De gegevens over Velsen zijn in twee tabellen uitgesplitst. Inwoners van IJmuiden
en Velsen-Noord zijn één groep; de andere groep bestaat uit inwoners van Driehuis, Santpoort-Noord en –Zuid, VelsenZuid en Velserbroek. Op het stadhuis van
Velsen (let op de aangepaste openingstijden rondom de feestdagen) is een overzichtelijke samenvatting van de resultaten te krijgen. Alle informatie staat ook op
www.ggdkennemerland.nl.

Einde overlast Velsertraverse

Zaterdag 19 december waren honderden belangstellenden aanwezig bij de opening
van de geheel vernieuwde Velsertraverse. Na maanden werk - en overlast voor de gebruikers - is één van de meest ingewikkelde kruispunten van Nederland weer toegankelijk, stelt Jon Bellis, de provinciaal projectmanager van de Westelijke Randweg Beverwijk. Hij was die dag een tevreden man. (foto: Reinder Weidijk)

Bijzondere openingstijden

Zwembad De Heerenduinen
In de kerstvakantie heeft zwembad De
Heerenduinen in IJmuiden bijzondere
openingstijden. Recreatieve zwemmers zijn van harte welkom op:

Op Eerste en Tweede Kerstdag, op Oudejaarsdag en Nieuwsjaarsdag is het zwembad gesloten.

• Maandag 28 december 10.00-16.30 uur
• Dinsdag 29 december 10.00-16.30 uur
• Woensdag 30 december 10.00-16.30 uur
Dinsdag 29 december van 14.00 tot 16.00
uur is het Winterfestival! Medewerkers
van het CIOS in Haarlem organiseren allerlei leuke spelletjes.

Klachten over discriminatie

Koninklijke Onderscheiding
voor de heer G.H. Kruithof
Op vrijdag 18 december wachtte de heer
Kruithof een grote verrassing. Die middag nam hij afscheid als penningmeester
van de stichting Serviceflat De Luchte. De
voorzitter van de stichting, de heer Koelers, sprak enige dankwoorden uit. Aan
het einde van zijn toespraak kondigde hij,
geheel onverwacht, de komst van burgemeester Franc Weerwind aan. De burge-

meester prees de heer Kruithof voor al zijn
vrijwilligerswerk en besloot met de mededeling dat hij ook nog een officiële handeling kwam verrichten: ,,Het heeft Hare
Majesteit behaagd om u te benoemen tot
Lid in de Orde van Oranje-Nassau.’’ Op de
foto het feestelijke moment van de uitreiking van het bijbehorende lintje. (foto: Ko
van Leeuwen)

Wie een melding of klacht heeft over
discriminatie kan terecht bij het onafhankelijke Bureau Discriminatiezaken Kennemerland. Inwoners van
Velsen kunnen rechtstreeks met dit
bureau contact opnemen, maar ook
eerst naar het Klant Contact Centrum
in het stadhuis gaan voor informatie
en advies.

tact Centrum. Medewerkers staan hen te
woord, kunnen meedenken en hen adviseren over de vraag of zij een uiting van
discriminatie willen melden of een officiële klacht willen indienen. Het Bureau
Discriminatiezaken Kennemerland behandelt de melding of klacht inhoudelijk.
Daar mag de gemeente zich niet mee bemoeien.

Elke gemeente in Nederland moet ervoor zorgen dat klachten over discriminatie onafhankelijk en professioneel worden
afgehandeld, geregistreerd en gemonitord (gevolgd) - dat stelt de Wet gemeentelijke antidiscriminatievoorzieningen. In
de regio Kennemerland worden die taken
gedaan door het (onafhankelijke) Bureau
Discriminatiezaken Kennemerland (BDK)
te Haarlem.

Het BDK neemt meldingen of klachten
aan van iedereen die:

In de praktijk blijkt dat veel mensen dit
bureau niet kennen en eerst naar de
gemeente gaan. Bij de gemeente Velsen kunnen zij terecht bij het Klant Con-

• zich gediscrimineerd voelt of ongelijk
behandeld wordt;
• ziet of hoort dat iemand anders discrimineert;
• een discriminerende bekladding of graffiti ziet.
Het BDK is te bereiken via 023-5315842
of 0900-2354354 (Ongelijk behandeld?
Gelijk bellen) en via info@bdkennemerland.nl. Meer informatie op hun website
www.bdkennemerland.nl.

MEDEDELINGEN
Adres
Stadhuis Velsen
Dudokplein 1
Postbus 465, 1970 AL IJmuiden
Telefoon (0255) 56 72 00, fax (0255) 56 77 60
E-mail info@velsen.nl
Internet www.velsen.nl
Receptie
U kunt op maandag t/m vrijdag terecht bij de receptie van het stadhuis van 09.00 - 16.00 uur en op donderdagavond van 18.00 - 20.00 uur met al uw vragen
en voor inzage van ter visie gelegde stukken.
Belastingen/Invordering
ma t/m vrij 09.00 - 12.00 uur: vrije inloop
Vergunning en Uitvoering
(Bouw- en Woningtoezicht)
ma t/m vrij 09.00 - 12.00 uur: vrije inloop
do 18.00 - 20.00 uur: vrije inloop
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Voor het melden van een huis-, tuin- en keukenklacht:
Telefoon (0255) 54 85 20
E-mail info@buurtbemiddelingvelsen.nl
Internet www.buurtbemiddelingvelsen.nl
Ondernemersloket
Telefoon (0255) 56 72 00 (alle werkdagen m.u.v.
woensdag van 09.00 - 14.00 uur)
E-mail ondernemersloket@velsen.nl
Bij het Ondernemersloket kunt u als ondernemer
terecht voor (algemene) informatie over wetgeving,
beleid en procedures.
Meldpunt Beheer Openbare Ruimte
Telefoon (0255) 56 75 75 (werkdagen 08.00 - 16.00
uur; bij calamiteiten ook buiten kantoortijden)
E-mail meldpuntbor@velsen.nl
Dit meldpunt is er voor het doorgeven van gebreken aan:
- bomen, plantsoenen, hondenlosloopplaatsen en
ruiterpaden
- straatverlichting, trottoirs, wegen, riolering (van de
erfgrens t/m het hoofdriool)

Burgerzaken
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
09.00 - 16.00 uur bellen met de afspraken- en infolijn
van Burgerzaken, tel. (0255) 56 72 00.

ReinUnie
Telefoon (0255) 56 61 66
Voor meldingen over het schoonhouden van straatkolken, vegen van de straten en ophalen van huisen grofvuil.

Buurtbemiddeling
Buurtbemiddeling is een gratis voorziening voor en
door de bewoners van Velsen. Getrainde vrijwillige
bemiddelaars onderzoeken met u en uw buren of
redelijke afspraken voor een oplossing gemaakt
kunnen worden.

Sociale Zaken
Telefonisch spreekuur: (0255) 56 72 00
Lopende uitkeringen en bijzondere bijstand:
ma t/m vrij 09.00 - 11.00 uur
Trajecten naar werk: ma, wo, vrij 09.00 - 10.00 uur en
di, do 14.00 - 15.00 uur

AFSPRAAK MAKEN MET
BURGEMEESTER EN WETHOUDERS

Belangstellenden kunnen op afspraak bij Burgemeester
en Wethouders terecht om te praten over een vooraf aangekondigde kwestie. Daarvoor kunnen zij zich telefonisch
of per e-mail wenden tot het bestuurssecretariaat, telefoon (0255) 56 72 00, e-mail info@velsen.nl
Voor vragen over:
- handhaving (coördinatie) openbare orde en veiligheid, brandweer en rampenbestrijding, coördinator
mondiale bewustwording, regionale samenwerking,
wettelijke taken, algemene zaken, communicatie,
personeel en organisatie, burgerzaken, dierenwelzijn
(inclusief dierenambulance) kunt u zich wenden tot
burgemeester Franc Weerwind
Voor vragen over:
- ruimtelijke ordening, wonen, landschapsbeleid,
Telstar en projecten Grote Buitendijk, Winkelcentrum
IJmuiden, Oud-IJmuiden, Velsen-Noord kunt u zich
wenden tot wethouder AnneMieke Korf
- financiën, belastingen, grondzaken, milieu,
automatisering, facilitaire zaken, Geo-informatie,
publieksdienstverlening kunt u zich wenden tot
wethouder Karel Ockeloen
- sociale zaken, werkgelegenheid, economische zaken,
coördinatie integraal vergunningenbeleid, openbare
werken (incl. reiniging), verkeer en vervoer, groen,
asielzoekers, Zuiderscheg, water, strandzaken
(waaronder strandhuisjes), bereikbaarheid kust,
omgevingsvergunning kunt u zich wenden tot
wethouder Arjen Verkaik
- sport, recreatie en toerisme, onderwijs, jeugdbeleid
(jeugdzorgketen), openbaar vervoer, project
Kustvisie, Rode Kruis Ziekenhuis kunt u zich wenden
tot wethouder Annette Baerveldt
- Wet maatschappelijke ondersteuning (WMO), welzijn, volksgezondheid, wijkgericht werken, kunst en
cultuur, monumentenbeleid, projecten KG-terrein,
Groot Helmduin kunt u zich wenden tot wethouder
Ineke Edzes - Altena

Indeling wijkwethouders:
- Wethouder Korf: Velsen-Noord; Zee- en Duinwijk
- Wethouder Ockeloen: Santpoort-Noord; Santpoort-Zuid
- Wethouder Verkaik: IJmuiden-Noord; IJmuiden-Zuid;
Driehuis
- Wethouder Baerveldt: Velserbroek
- Wethouder Edzes - Altena: IJmuiden-West;
Velsen-Zuid

VERKEERSMAATREGEL

Burgemeester en Wethouders van de gemeente Velsen
hebben besloten:
- gedurende de kerstmarkt in Santpoort-Noord op het
gedeelte van de Broekbergenlaan tussen de ventweg
van de Rijksweg en de Hoofdstraat aan beide zijden
een parkeerverbod in te stellen, door middel van het

Inloopspreekuur (uitsluitend voor aanvragen
bijzondere bijstand en -gewezen- zelfstandigen):
ma t/m vrij 09.00 - 12.00 uur
Voor bemiddeling in werk en voor het aanvragen van
een uitkering voor het levensonderhoud kunt u
terecht bij het WERKbedrijf te Beverwijk van ma t/m
vrij van 09.00 - 17.00 uur. WERKbedrijf, Kennemerhof
1 (hoek Zeestraat), Postbus 462, 1960 AL Beverwijk,
tel. (0251) 78 30 00, fax (0251) 78 30 01.
Neem bij uw bezoek een officieel document mee
met daarop uw burgerservicenummer en een geldig
paspoort, een geldige identiteitskaart of een geldige
verblijfsvergunning.
WMO-loket
Telefoon (0255) 56 72 00
Dagelijks telefonisch bereikbaar van 09.00 - 12.00
uur en van 14.00 - 16.00 uur.
Bezoekadres: Stadhuis Velsen, Dudokplein 1,
IJmuiden: dagelijks tussen 09.00 en 16.00 uur.
Het WMO-loket is er voor:
- WMO-voorzieningen (voorzieningen gehandicapten
en hulp bij het huishouden)
- Informatie over schuldhulpverlening
- Bemiddeling bij zorggerelateerde woningtoewijzing
en urgenties
Brandweer Kennemerland, post Velsen
De brandweer Velsen is per 1 juli 2008 opgegaan in
de Veiligheidsregio Kennemerland, onderdeel
Brandweer Kennemerland.
Telefoon (0255) 53 23 24
E-mail adm.brandweer@velsen.nl
E-mail preventie@velsen.nl (voor vragen over preventie)

plaatsen van de borden E01 zoals bedoeld in bijlage 1
van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990.
Mogelijkheid van bezwaar
Belanghebbenden kunnen ingevolge de Algemene
wet bestuursrecht binnen 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 van Velsen.
Nadere informatie
Het gehele verkeersbesluit kan worden ingezien bij de
receptiebalie, stadhuis, Dudokplein 1 te IJmuiden.

KOOPZONDAGEN 2010

De koopzondagen worden per jaar vastgesteld door het college van Burgemeester en Wethouders. Er mogen
maximaal 12 koopzondagen per jaar worden vastgesteld. De koopzondagen kunnen verschillen per gemeentedeel.
De winkeliers zijn niet verplicht om geopend te zijn op een vastgestelde koopzondag.
Bij de begrotingsbehandeling 2010 is door de raad een motie aangenomen over de zondagopenstelling van
winkels. In afwachting van de afhandeling hiervan heeft het college besloten voor de maanden januari, februari
en maart 2010 de volgende koopzondagen vast te stellen.
KOOPZONDAGEN 2010
datum
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MEDEDELINGEN
GEWIJZIGDE VERORDENING
VOORZIENINGEN HUISVESTING
ONDERWIJS GEMEENTE VELSEN

Burgemeester en Wethouders van Velsen maken
bekend dat op 19 november 2009 de gemeenteraad
hernieuwd de verordening voorzieningen huisvesting
onderwijs gemeente Velsen heeft vastgesteld. Deze
verordening treedt in werking op 1 januari 2010 en vervangt de verordening uit 2007 die tot 1 januari geldt.
De verordening ligt gedurende vier weken ter inzage
bij de receptie van het stadhuis.

VERORDENING INRICHTING
ANTIDISCRIMINATIEVOORZIENING WET
GEMEENTELIJKE ANTIDISCRIMINATIEVOORZIENINGEN 2009

Burgemeester en Wethouders van Velsen maken met
inachtneming van artikel 139 Gemeentewet bekend
dat de raad van Velsen in zijn vergadering van 17
december 2009 heeft besloten:
de Verordening Inrichting Antidiscriminatievoorziening
Wet Gemeentelijke Antidiscriminatievoorzieningen
2009 vast te stellen.
Inwerkingtreding
Deze verordening treedt in werking op 1 januari 2010.
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vergunningen kunt u contact opnemen met het meldpunt
Beheer Openbare Ruimte, telefoon (0255) 56 75 75.

BOUWAANVRAAG REGULIER

Afdeling Vergunningen en Uitvoering heeft ontvangen:
BP-228-2009 Westerduinweg 11 te IJmuiden; het
verlengen van een tijdelijke vergunning
(BP-427-2001, het oprichten van een
tijdelijke unit t.b.v. een viskweekproject)
BP-229-2009 Plein 1945 8 te IJmuiden; het veranderen
van een WTW-unit en een koelunit
(nrs. 8 t/m 12)
BP-230-2009 Monnickendamkade ong. te IJmuiden; het
legaliseren van een ketenpark (tijdelijk)
BP-231-2009 Gjertsenstraat 6 te IJmuiden; het vernieuwen van de dakpannen en het isoleren
van het dak (Zoutmanstraat 5 t/m 17
(oneven), Stolstraat 1 t/m 24,
Gjertsenstraat 1 t/m 20, Bonekampstraat
1 t/m 19, Van Broekhuijsenstraat 1 t/m
22, Lagerstraat 2 t/m 54)
BP-232-2009 Wijkerstraatweg 264 te Velsen-Noord;
het veranderen en vergroten van een
woning met een dakopbouw
BP-233-2009 Kanaaldijk 226 8000 te IJmuiden; het
oprichten van een clubgebouw
BP-234-2009 Makreelkade 5 te IJmuiden; het veranderen
en vergroten van een bedrijfsgebouw

Ter inzage
De verordening ligt gedurende vier weken ter inzage
bij de receptie van het stadhuis, Dudokplein 1 te
IJmuiden en nadien bij de afdeling Algemene Zaken.
Deze verordening wordt ook gepubliceerd op de
website van de gemeente Velsen: www.Velsen.nl.

Schriftelijke zienswijzen/bedenkingen kunnen worden
ingediend bij de afdeling Vergunningen en Uitvoering
(Postbus 465, 1970 AL IJmuiden).

KAPVERGUNNINGEN

BOUWAANVRAAG FASE 1

Het college van Burgemeester en Wethouders van
Velsen heeft de volgende kapvergunningen verleend:
straat en huisnummer aantal en soort
Kerkenmaaijerskamp ong. 1 els
(boom t.o. huisnummer 51 is direct gekapt omdat
deze een gevaar vormde voor de openbare veiligheid)
Hunzestraat ong.
1 iep
(boom t.o. huisnummer 24 mag worden gekapt omdat
deze een gevaar vormt voor de openbare veiligheid)
Groenelaantje ong.
1 kastanjeboom
(boom bij de speeltuin van de volkstuinen mag
worden gekapt omdat deze een gevaar vormt voor de
openbare veiligheid)
Wijkeroogpark ong.
40 bomen
(bomen mogen worden gekapt vanwege het vergroten
van de watergangen)
Van Rijswijkstraat ong.
1 kastanjeboom
(boom t.o. huisnummer 8 mag worden gekapt omdat
deze een gevaar vormt voor de openbare veiligheid)
Gijzenveltplantsoen ong.
22 bomen
(bomen mogen worden gekapt vanwege de nieuwbouw
en (nieuwe) infrastructurele aanpassingen ten behoeve
van Stadspark IJmuiden)
Zeeweg 136
2 kastanjebomen
(bomen mogen worden gekapt omdat deze een gevaar
vormen voor de openbare veiligheid)
Dagtekening van deze kapvergunningen is
22 december 2009.
Belanghebbenden kunnen ingevolge de Algemene wet
bestuursrecht binnen 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 van Velsen.
Voor eventuele informatie over bovenstaande kap-

Afdeling Vergunningen en Uitvoering heeft ontvangen:
B1-16-2009 Driehuizerkerkweg 33 te Driehuis;
het veranderen en vergroten van de
2e verdieping van een woning
Schriftelijke zienswijzen/bedenkingen kunnen worden
ingediend bij de afdeling Vergunningen en Uitvoering
(Postbus 465, 1970 AL IJmuiden).

BOUWAANVRAAG FASE 2
Afdeling Vergunningen en Uitvoering heeft ontvangen:
B2-2-2009
Reyndersweg 1 te Velsen-Noord; het
verplaatsen van een strandpaviljoen en
surfcentrum (nrs. 1, 3 en 5)
Schriftelijke zienswijzen/bedenkingen kunnen worden
ingediend bij de afdeling Vergunningen en Uitvoering
(Postbus 465, 1970 AL IJmuiden).

BOUWAANVRAAG LICHT

Afdeling Vergunningen en Uitvoering heeft ontvangen:
BL-239-2009 Willem de Zwijgerlaan 18 te SantpoortZuid; het veranderen van de indeling
van een woning
BL-240-2009 De Zeiler 70 te Velserbroek; het aanbouwen van een berging (voorgevel)
BL-241-2009 De Zeiler 72 te Velserbroek; het aanbouwen van een berging (voorgevel)
BL-242-2009 De Zeiler 74 te Velserbroek; het aanbouwen van een berging (voorgevel)
BL-243-2009 De Zeiler 76 te Velserbroek; het aanbouwen van een berging (voorgevel)
BL-244-2009 De Zeiler 78 te Velserbroek; het aanbouwen van een berging (voorgevel)
BL-245-2009 Hoofdstraat 42 te Santpoort-Noord; het
gewijzigd uitvoeren van BL-182-2008
(het veranderen en vergroten van een
woning met een uitbouw en het oprichten van een berging)
BL-246-2009 Platanenstraat 40 te IJmuiden; het ver-

anderen en vergroten van een woning
met een uitbouw
BL-247-2009 Sparrenstraat 13 te IJmuiden; het veranderen en vergroten van een woning met
een uitbouw
Schriftelijke zienswijzen/bedenkingen kunnen worden
ingediend bij de afdeling Vergunningen en Uitvoering
(Postbus 465, 1970 AL IJmuiden).

ONTWERP VRIJSTELLING/ONTHEFFING
BUITENPLANS

Het college van Burgemeester en Wethouders van
Velsen is voornemens een tijdelijke vrijstelling/ontheffing op grond van de Wro te verlenen voor:
BP-171-2009 Adrianastraat 2 te IJmuiden; het oprichten
van een ketenpark (tijdelijk)
De stukken welke betrekking hebben op het ontwerpbesluit liggen bij de afdeling Vergunningen en
Uitvoering (Dudokplein 1 te IJmuiden) gedurende zes
weken ter inzage van 28 decemer 2009 t/m 8 februari
2010.
Schriftelijke of mondelinge zienswijzen kunnen gedurende 6 weken na de dag van publicatie worden ingediend of kenbaar gemaakt bij de afdeling
Vergunningen en Uitvoering (Postbus 465, 1970 AL
IJmuiden), bezoekadres Dudokplein 1 te IJmuiden.

BOUWVERGUNNING

Het college van Burgemeester en Wethouders van
Velsen heeft bouwvergunning verleend voor:
BL-209-2009 IJmuiderstraatweg 138 te IJmuiden; het
veranderen van de bergingen en achtergevelbetimmeringen
BL-216-2009 Brederoodseweg 99 te Santpoort-Zuid;
het plaatsen van een dakkapel (zijgevel)
BL-217-2009 D. Marotstraat 4 te Velserbroek; het
plaatsen van een naambord aan de
voorgevel (nrs. 4 t/m 22)
BL-226-2009 Zwaanstraat 37 te IJmuiden; het oprichten
van een berging
BL-230-2009 Acaciastraat 36 te IJmuiden; het
veranderen en vergroten van een woning
met een uitbouw
BP-189-2009 Sportlaan 197 te Santpoort-Zuid; het
gewijzigd uitvoeren van B2-7-2008
(het herbouwen van een woonhuis)
BP-191-2009 Oostlaan ong. te Velserbroek; het plaatsen
van modulaire geluidschermen
BP-195-2009 J. Bijhouwersstraat 30 te Velserbroek;
het veranderen en vergroten van
5 woningen met een dakopbouw
Gemotiveerde bezwaarschriften kunnen gedurende
6 weken na de dag van verzending van de vergunning
worden ingediend bij het college van Burgemeester en
Wethouders 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).

TOESTEMMINGEN

Het college van Burgemeester en Wethouders van
Velsen heeft toestemming verleend voor:
PS-29-2009 Betelgeuzestraat 16 te IJmuiden; verzoek
wijzigen bestemmingsplan
Op grond van artikel 8:1 van de Algemene wet
bestuursrecht kunnen belanghebbenden tegen dit
besluit binnen een termijn van 6 weken vanaf de dag
na verzending een gemotiveerd beroepschrift indienen
bij de rechtbank Haarlem, sector Bestuursrecht,
Postbus 1621, 2003 BR Haarlem.

