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Op naar 2016!
Velsen - Een nieuw jaar,
een nieuw begin. Dat wordt
mondiaal gevierd met lekker eten en drinken en
vuurwerk.
In Velsen gelden de nationale regels voor het afsteken van
vuurwerk. Dat mag op donderdag 31 december vanaf 18.00 uur tot in het nieuwe jaar om 2.00 uur. Velsen
verbiedt vuurwerk op en om
schoolpleinen.
Om het vuurwerk feestelijk te
houden is het raadzaam je te
houden aan de veiligheidsregels. Het kan donderdag wat
stormachtig zijn dus zorg voor

een stabiele ondergrond voor
het afsteken van vuurwerk.
Denk ook om veilige kleding:
geen loshangende dassen of
panden en geen capuchons.
Ga je echt knallen, denk dan
om gehoorbescherming. En
denk bij al het vuurwerk om
omstanders en voorbijgangers zodat iedereen een fijne
jaarwisseling heeft. Kijk voor
meer informatie op de infopagina van de gemeente Velsen
in deze krant.
Op vrijdag 1 januari begint
het nieuwe jaar meteen sportief met twee nieuwjaarsduiken. Op het IJmuiderstrand is
al jaren de traditionele nieuw-

Deze week in De krant!

jaarsduik ter hoogte van Paviljoen Noordzee (om 13.00 uur).
In Velserbroek is de zesde editie van de nieuwjaarsduik om
15.00 uur bij Villa Westend.
Omdat we nog weinig winterkou hebben meegemaakt is
de temperatuur van het water
hoger dan andere jaren. Een
mooie kans dus om toch een
keer mee te duiken.
Begin januari zijn er in het
verenigingsleven weer tal van
nieuwjaarsrecepties. Voor alle Velsenaren is er maandagavond 4 januari van 17.00 tot
19.30 uur in de Burgerzaal van Velsen-Zuid - Geen witte
het gemeentehuis de nieuw- kerst dit jaar, maar wel uitlojaarsreceptie.
pende bomen en vroegbloeiende bollen. Op het Pontplein
steken de narcissen hun kopjes al boven het groene gras.
Dat betekent wel dat wij deze
kleurrijke aankondigers van
de lente later in het voorjaar
zullen moeten missen, want
ze bloeien maar een keer.

Lente in kerstvakantie

Stal gaat in vlammen op
Velsen-Zuid - Zondagnacht is een stal in een weiland aan de Van Tuyllweg
door brand verloren gegaan. De melding kwam
rond 03.00 uur binnen. Op
het moment dat de brandweer arriveerde stond de
stal volledig in brand. Met
een 90 meter lange slang
kon de stal net worden bereikt. De brand was binnen
20 minuten geblust. De stal
van ongeveer vier bij twee
meter staat op een weiland
tussen de Van Tuyllweg en
Park Velserbeek. Er waren
op dat moment geen beesten aanwezig. (foto: Ko van
Leeuwen)

Deze decembermaand wordt
vrijwel zeker de warmste ooit
in Nederland. Het gemiddelde is volgens het KNMI tot
nu toe 9,5 graden Celsius,
normaal is dat 3,7.
Een groot voordeel van lente
in de kerstvakantie: we kunnen lekker allemaal zonder
glijpartijen naar buiten. (foto:
Erik Baalbergen)

Vingers kwijt door
vuurwerkongeval
IJmond - Op Eerste Kerstdag is een 23-jarige man uit
Heemskerk zwaar gewond
geraakt door vuurwerk. Het
lijkt er op dat het slachtoffer probeerde een lawinepijl
voor een tweede keer aan
te steken. Toen hij de lont
die nog over was aanstak,

explodeerde de lawinepijl
eigenlijk meteen, waardoor
er aan zijn linkerhand in ieder geval een aantal vingers
weg zijn. Het slachtoffer is
overgebracht naar het Rode Kruisziekenhuis. Het ongeval gebeurde op de Alkmaarsweg in Beverwijk.
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Culinaire ontdekkingstocht bij Hokkai Kitchen
IJmuiden - Ruim 300 liefhebbers van Japans eten
kwamen op de zondag voor
kerst naar Hokkai Kitchen
om te genieten van de kookkunsten van drie verschillende chefs. Zij bereidden
bekende gerechten als sushi en sashimi, maar lieten
de bezoekers ook kennismaken met de meer onbekende kant van de Japanse

keuken. De Hokkai Kitchen
Food Fair groeide uit tot een
geweldige culinaire ontdekkingstocht met heerlijke wijnen (van Hans Moolenaar)
en sfeervolle muziek. Tegen het einde van de food
fair klom eigenaar Marinus
Noordenbos op het podium om zelf te zingen. En dat
deed hij lang niet onverdienstelijk!

IJmuiden - Een forse tegenvaller voor aannemer BAM
Infra: het asfalt dat is gebruikt voor de renovatie van
de Lange Nieuwstraat voldoet niet aan de eisen.
In overleg met de gemeente Velsen wordt de asfaltdeklaag verwijderd en opnieuw
aangebracht. Dat gebeurt in
het voorjaar. De weg wordt
dan weer kort afgesloten.
In de week voor kerst is het
gerenoveerde
weggedeelte van de Lange Nieuwstraat
opengesteld voor bestemmingsverkeer. Hierdoor is het

mogelijk om vanaf de rotonde bij de Planetenweg tot aan
de Scheldestraat te rijden.
In fase 2 gaat het weggedeelte tussen de Vechtstraat en
het Marktplein op de schop.
Op maandag 4 januari wordt
de kruising Merwedestraat/
Lange
Nieuwstraat/Martkplein afgesloten. Ter hoogte
van het Velserhof komt een
tijdelijke weg waardoor het
verkeer nog wel linksaf naar
de Merwedestraat kan rijden.
Rechtsaf slaan naar de Kennemerlaan is tijdelijk niet mogelijk. (foto: Ron Pichel)
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Hobbyfotograaf Erik Baalbergen legt wekelijks een typisch IJmuidens beeld vast.
Soms naar aanleiding van de
actualiteit of een evenement,
soms gewoon vanwege de
mooie taferelen die IJmuiden
doorgaans te bieden heeft.
Na de Tweede wereldoorlog lag
het vooroorlogse centrum van
IJmuiden rondom het toenmalige Willemsplein ten westen van
de Oranjestraat bijna geheel in
puin. Na de oorlog besloot de
gemeente Velsen het centrum
van IJmuiden elders te bouwen.
Door dat besluit was IJmuiden
ten westen van de Oranjestraat
verworden tot een bedrijventerrein. Maar de laatste jaren is er
hard gewerkt om het gebied te
transformeren tot een aantrekkelijk woongebied. Het typisch
Oud-IJmuider straatbeeld is
weer verrezen, met een diversiteit aan bebouwing en geveltjes. Momenteel is bijna de helft
van de geplande woningen gebouwd. Er is zelfs een nieuw
centraal plein voor Oud-IJmuiden aangelegd: het Thaliaplein.
Dit plein ligt een blok ten zuiden van het vooroorlogse Willemsplein.
Op donderdag 17 december
vierden de nieuwe bewoners
dat het Thaliaplein klaar is. De
viering vond plaats bij de kerst-

boom op het plein met afgevaardigden van onder andere de gemeente Velsen en ontwikkelaar BPD. Bij dit samenzijn
overhandigde de wijkwethouder van Oud-IJmuiden, Ronald
Vennik, een kerstkaart van het
Thaliaplein aan twee wijkbewoners van het eerste uur.
De vuurdoop kreeg het Thaliaplein op zaterdagavond 19 december met de ‘Kerst SingAlong’. Rondom de kerstboom
voor het Thaliatheater was het
plein gezellig ingericht met
vuurkorven en de vrolijk verlichte oldtimer van hotel Augusta.
Onder de kerstboom brachten
vier Velsense zangers elk twee
liedjes ten gehore. Het rijkelijk
toegestroomde publiek werd
getrakteerd op glühwein en
zong vrolijk mee. Op de balkons
van appartementen rond het
plein werd vrolijk meegedanst
en gezongen. Na afloop kon het
publiek nagenieten bij de kerstborrel in het Thaliatheater.
Dit feest heeft aangetoond dat
het plein de rol van gezellig
middelpunt kan vervullen, waarmee een stukje van de sfeer van
het oude Oud-IJmuiden kan
gaan herleven. Gelukkig bleven na afloop van het feest de
typisch IJmuider dronkenschap
en vechtpartijen, waarover we
in de oude verhalen over IJmuiden kunnen lezen, achterwege!

Man (40) aangehouden
na mishandeling
Velsen-Noord - De politie
heeft na een melding van
mishandeling een 40-jarige
man uit Velsen-Noord aangehouden.
Zaterdagavond rond 21.10
uur zou op het Stratingplantsoen een incident
zijn geweest, waarbij een
39-jarige man was mishandeld en hierbij mogelijk een kaakbreuk had opgelopen. De politie kon in

de omgeving de verdachte,
een 40-jarige inwoner van
Velsen-Noord aanhouden.
Ook hij bleek letsel te hebben en werd door de politie eerst voor behandeling
naar het ziekenhuis overgebracht. Daarna werd de
40-jarige verdachte ingesloten op het politiebureau in
Haarlem. De politie onderzoekt de toedracht van deze mishandeling.
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Nieuw fietspad

Nieuwjaarsconcert
in ‘t Mosterdzaadje
Santpoort-Noord - Het befaamde Ysaÿe Strijktrio aangevuld met de pianist Daan
Treur en de violiste Nataša
Grujic spelen zondag 3 januari om 15.00 uur het Pianotrio
van Maurice Ravel en het Pianokwintet Cézar Franck.
Het Ysaÿe Trio, opgericht in
2006, bestaat uit Rada Ovcharova (viool), Emlyn Stam (altviool) en Willem Stam (cello) en
treedt regelmatig op bij vooraanstaande podia en festivals in zowel binnen- als buitenland. Ravel schreef zijn beroemde pianotrio in 1914, vlak
voordat hij de oorlog in ging.
Hij verbleef in de Baskische
regio in Frankrijk en werd
daardoor duidelijk beïnvloed.
Het pianokwintet van Franck
laat zich beluisteren als een
persoonlijke en emotionele
reis. Het is een meesterwerk
vol passie en vuur dat hij opdroeg aan Saint-Saëns die het

ook voor het eerst uitvoerde.
,,Het Ysaÿe Trio waar ik samen
met mijn broer en zijn vrouw
in speel treedt al jaren overal
in Nederland op en vaak ook
in het buitenland. Dit keer komen we niet als trio maar met
twee fantastische vrienden om
kleurrijk, emotioneel en krachtig het nieuwjaar te vieren. Wij
hebben allemaal in Nederland
gestudeerd aan verschillende
conservatoria en hebben een
lange geschiedenis samen als
vrienden maar ook collega’s.
Wij kijken er naar uit om samen met U in ‘t Mosterdzaadje
het nieuwe jaar te beginnen”,
aldus de cellist Willem Stam
‘t Mosterdzaadje, kerkweg 29,
telefoon 023-5378625.
vanaf een half uur voor aanvang is de zaal open. Toegang vrij, een bijdrage na afloop wenselijk. Zie ook www.
mosdterdzaadje.nl (foto: Jan
Joris Bos)

Eigenwijs Musicalkids
mogelijk toch door
Velsen - De Algemene Ledenvergadering (ALV) van
Eigenwijs Musicalkids Velsen wil dat de musicalvereniging ook na de productie van
‘Doornroosje’ blijft bestaan.
Dit is gebleken uit de stemmingsronde tijdens de vergadering op 13 december, die
een voortzetting was van de
bijeenkomst op 17 november.
Uiteindelijk hebben zich potentiële nieuwe bestuursleden
gemeld.
Afgesproken is dat het huidige bestuur in samenwerking
met het creatief team zorgdraagt voor de lopende productie tot en met de voorstellingen van ‘Doornroosje’ op
8 en 9 april in Stadsschouwburg Velsen en dat de eventuele nieuwe bestuursleden
intussen onderzoeken of een

doorstart reëel is. De uitvoeringen van ‘Doornroosje’ zijn
daarmee in ieder geval gegarandeerd. Het voorstel tot opheffing is voorgelegd omdat
na ruim drie jaar van actieve
werving onder de ouders van
de leden geen opvolging werd
gevonden voor vacant komende bestuurstaken en omdat
maatschappelijke veranderingen de financiën van de vereniging onder druk zetten.
Het huidige bestuur vindt het
aangaan van komende verplichtingen op basis van de financiële ontwikkelingen onverantwoord naar subsidiegever gemeente Velsen en professionals die voor de producties in Stadsschouwburg Velsen worden ingehuurd om het
publiek de vertrouwde kwaliteit te kunnen blijven leveren.

Velsen – Tussen Amstelduin
in Driehuis en de Zeeweg in
IJmuiden komt een nieuw
fietspad, dat parallel loopt aan
de nieuwe HOV-busbaan. Dit
kan als verlengde worden gezien van het bestaande fietspad van station SantpoortNoord tot Amstelduin. Er is
gekozen voor een fietspad
aan de oostkant van de busbaan, zodat de busbaan verder van de tuinen van bewoners komt te liggen. Voor fietsers van en naar Driehuis is
dat ook gunstig, omdat er een
direct aansluiting komt op
de Nicolaas Beetslaan. Voor
doorgaande fietsers tussen
Santpoort en IJmuiden is de
oostzijde wat minder gunstig,
omdat het betekent dat zij
bij de Zeeweg en bij Westerveld niet alleen de weg, maar
ook de busbaan moeten kruisen. De gemeente Velsen ziet
het nieuwe fietspad als directere verbinding tussen Santpoort en IJmuiden. Dit fietspad wordt door de gemeente bekostigd, maar vanuit het
rijksprogramma ‘Beter Benutten’ is een bijdrage toegezegd
van 50 procent. Het college
van Velsen heeft 600.000 euro
beschikbaar gesteld voor de
aanleg van het fietspad.

Dikke rook door
brandende vuilcontainers
IJmuiden - Op Tweede Kerstdag trok een dikke rookwolk door de Bloemstraat in IJmuiden.
De oorzaak: twee brandende
vuilniscontainers op de hoek
met de Cronjéstraat.
De brand in de ondergrondse papiercontainer gaf niet
zo veel rook. De plasticcontainer was echter een ander

verhaal. Hier kwam een vette, stinkende rookwolk vanaf.
De brandweer heeft beide
containers geblust met water
(papiercontainer) en schuim
(plasticcontainer).
De oorzaak is volgens omstanders vermoedelijk vuurwerk. Hier waren eerder op
de dag ook al klachten over.
(foto: Ko van Leeuwen)

Bon voor 2000
mantelzorgers
Velsen – In de gemeente Velsen hebben 2000 mantelzorgers zich aangemeld bij de gemeente. Om mantelzorgers te
kunnen vinden is in Velsen gekozen voor een huis-aan-huisbrief met een antwoordkaart.
Als eerste blijk van waardering
kregen de mantelzorgers een
waardebon van 25 euro. De
gemeente wil mantelzorgers
waar nodig ondersteunen. Het
merendeel van de mantelzorgers wil wel in contact komen
met Socius Centrum Mantelzorg, die hen gaat vragen naar
de manier waarop zij willen
worden ondersteund. De bekendheid van Socius is hiermee vergroot. Het aantal geregistreerde mantelzorgers is
dankzij de huis-aan-huisbrief
vervijfvoudigd.

Ruilbeurs voor
legpuzzels
IJmuiden - Maandag 4 januari is er weer een ruilbeurs
voor de liefhebbers van legpuzzels. Van 10.00 tot 11.00
uur staan wij klaar in het
wijksteunpunt Zeewijk. Iedereen is van harte welkom.

Zestiende Hofstede
biljarttoernooi van start
Velserbroek - In januari wordt alweer voor de zestiende keer het Hofstede biljarttoernooi gehouden. Er
zal worden gespeeld in twee
poules in de speelsoort libre.
Het toernooi wordt verspeeld
door zes bezoekende verenigingen aangevuld met twee
Hofstede-teams. Er zal op vijf
za-terdagen en vier maandagochtenden worden gespeeld. De bezoekende biljartverenigingen zijn het Terras (uit Santpoort Noord),
Dukdalf, Watertoren, IJmuiden, Heerenduinen en Visserhuis (de laatste vijf komen
allen uit IJmuiden).
De speeldata van de poulewedstrijden op zaterdag zijn
2, 9, 16 en 23 januari en die
op maandagmorgen 4, 11, 18
en 25 januari. De finales zullen op 30 januari worden gespeeld.
Op zaterdag 2 januari zullen de teams van Hofstede A
en Dukdalf het toernooi ope-

nen. ‘s Middags speelt IJmuiden tegen de Watertoren.
Op maandagochtend 4 januari vervolgens ontmoeten
de teams van Hofstede B en
Visserhuis elkaar. Gestreden
wordt om twee bekers namelijk een wisselbeker voor het
winnende team en een jaarlijks toe te kennen trofee voor
de beste speler van het toernooi. Deze trofee heb-ben wij
de Johan Helder trofee genoemd als herinnering aan
onze oud-wedstrijdleider en
mede initiator van het biljarttoernooi.
Alle ochtendwedstrijden beginnen om 9.00 uur en ’s
middags wordt er om 13.00
uur gestart. Plaats van handeling: Wijksteunpunt De
Hofstede van de Stichting
Welzijn Velsen. Adres is Aletta Jacobsstraat 227.
Al met al beloofd het weer
een enerverend toernooi te
worden.
Belangstellenden
zijn van harte welkom.
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Maandag
4 januari

Hofstede biljarttoernooi in
De Hofstede, Aletta Jacobsstraat 227 in Velserbroek. De
ochtendwedstrijden beginnen
om 09.00 uur, ‘s middags om
13.00 uur.

Dinsdag
5 januari

Donderdag
31 december

Kerstshow Jan Makkes tot
en met zondag 3 januari in
Museumboerderij Jan Makkes, Hofgeesterweg 22a in
Velserbroek. Geopend dagelijks tussen 11.00 en 18.00 uur.
Buiten deze tijden telefonisch
op afspraak via 023-5376227.
Zie ook www.museumboerderij-janmakkes.nl
Pieter Vermeulen Museum met tentoonstelling Toverbos, vanaf 3 jaar. Tentoonstelling ‘Kerstgroen’, over de
oorsprong en symboliek van
de decemberfeesten. Kerstknutselen van 13.30 tot 15.30
uur. 1,50/3,50 euro bovenop
de entreeprijs.

Vrijdag
1 januari

Kerstshow Jan Makkes tot
en met zondag 3 januari in
Museumboerderij Jan Makkes, Hofgeesterweg 22a in
Velserbroek. Geopend dagelijks tussen 11.00 en 18.00 uur.
Buiten deze tijden telefonisch
op afspraak via 023-5376227.
Zie ook www.museumboerderij-janmakkes.nl
Nieuwjaarswedstrijd
bij
RKVV Velsen op sportpark
Driehuis. Aanvang 14.00 uur.
Nieuwjaarsduik in de Westbroekplas in Velserbroek.
Omkleden kan in de verwarmde tent bij Villa Westend. Aanvang 15.00 uur. Aanmelden is niet nodig.

Zaterdag
2 januari

Hofstede biljarttoernooi in
De Hofstede, Aletta Jacobsstraat 227 in Velserbroek. De
ochtendwedstrijden beginnen
om 09.00 uur, ‘s middags om
13.00 uur.
Kerstshow Jan Makkes tot
en met zondag 3 januari in
Museumboerderij Jan Makkes, Hofgeesterweg 22a in
Velserbroek.
Geopend dagelijks tussen
11.00 en 18.00 uur. Buiten deze tijden telefonisch op afspraak via 023-5376227. Zie
ook www.museumboerderijjanmakkes.nl
Buitenplaats
Beeckestijn: Tentoonstelling ‘Paradijs’.
Van 11.00 tot 16.00 uur. Toe-

gang volwassenen 4,-. Zie
ook www.buitenplaatsbeeckestijn.nl.
Zee- en Havenmuseum is
geopend van 13.00 tot 17.00
uur. Speurtochten. Exposities
‘Romeinen terug in Velsen’,
‘SAIL 2015’ en ‘Een droom
door Holland op z’n smalst’.
100% Nieuwjaarsborrel bij
Villa Westend Velserbroek.
Van 20.00 tot 02.00 uur.

Zondag
3 januari

Kerstshow Jan Makkes tot
en met zondag 3 januari in
Museumboerderij Jan Makkes, Hofgeesterweg 22a in
Velserbroek.
Geopend dagelijks tussen
11.00 en 18.00 uur. Buiten deze tijden telefonisch op afspraak via 023-5376227. Zie
ook www.museumboerderijjanmakkes.nl
Buitenplaats
Beeckestijn: Tentoonstelling ‘Paradijs’.
Van 11.00 tot 16.00 uur. Toegang volwassenen 4,-. Zie
ook www.buitenplaatsbeeckestijn.nl.
Pieter Vermeulen Museum met tentoonstelling Toverbos, vanaf 3 jaar. Tentoonstelling ‘Kerstgroen’, over de
oorsprong en symboliek van
de decemberfeesten.
Zee- en Havenmuseum is
geopend van 13.00 tot 17.00
uur. Speurtochten. Exposities
‘Romeinen terug in Velsen’,
‘SAIL 2015’ en ‘Een droom
door Holland op z’n smalst’.
Verhaallezing ‘De bezem
door je leven!’ bij Carmen de
Haan in het St. Raphaëlkerkje, Popellaan 1 in Bloemendaal. Aanvang 14.00 uur, einde 16.00 uur.
Nieuwjaarsconcert door
het Yasye Trio in ‘t Mosterdzaadje, Kerkweg 29 Santpoort-Noord.
Aanvang 15.00 uur. Toegang
gratis, bijdrage in de onkosten wenselijk.
Optreden coverband LEFF
tijdens de Nieuwjaarsborrel Café Bartje, Hoofdstraat
Santpoort-Noord. Van 17.00
tot 21.00 uur.
Nieuwjaarsbal
50Plus
dansavond in Zalencentrum
Velserduin, Velserduinplein
3-5 met lekker hapjes en
live muziek. Toegang 7,-. Van
19.30 toto 23.30 uur.

Kledingbeurs Het Kruispunt van 10.00 tot 12.00 uur
in Velserbroek. Elke dinsdagochtend.

Woensdag
6 januari

Zee- en Havenmuseum is
geopend van 13.00 tot 17.00
uur. Speurtochten. Exposities
‘Romeinen terug in Velsen’,
‘SAIL 2015’ en ‘Een droom
door Holland op z’n smalst’.
Stadsschouwburg Velsen:
Hans Liberg. Aanvang 20.15
uur.

Donderdag
7 januari

Stadsschouwburg
Velsen: Strauss-melodieën in
Nieuwjaarsconcert
‘Wien
bleibt Wien’. Aanvang 20.15
uur

Openingsfeest
IJmuidens Haventje
IJmuiden - Het nieuwe jaar
begint meteen goed met een
openingsfeest bij de nieuwe gastrobar IJmuidens Haventje aan de Halkade 29 in
IJmuiden. Alle belangstellenden zijn vrijdag 1 januari van
harte welkom van 16.00 tot
19.00 uur voor live muziek van
Robin Razz en gratis hapjes
en drankjes.
Bent u ook benieuwd naar de
nieuwe formule van deze horeca-gelegenheid? Het team
zet tijdens deze officiële opening alles op alles om bezoekers te laten zien hoe gezellig en goed het hier kan zijn.

IJmuidens Haventje wil een
gemoedelijke thuishaven zijn
voor alle mensen uit de regio
die op zoek zijn naar een lekker drankje of een smakelijke
maaltijd. Het is een laagdrempelige grillroom waar heerlijke
en betaalbare vlees- en visgerechten worden geserveerd.
Nieuwsgierig geworden? Ga
dan vrijdagmiddag zeker even
langs bij IJmuidens Haventje
om kennis te maken en feest
te vieren en te genieten van
de muziek. Bij de drankjes
worden oliebollen, appelflappen en specialiteiten van de
kaart geserveerd.

Leff treedt op bij Bartje

de lokale omroep voor Velsen
www.rtvseaport.nl

Prettige
jaarwisseling!

Televisie: Ziggo 40
Radio: 107.8 FM ether & 89.0 FM kabel

Repair Café
Santpoort-Zuid - In ’t Brederode Huys, aan de Bloemendaalsestraatweg
201,
Santpoort Zuid, draait het
op elke tweede zaterdagmiddag van de maand allemaal om repareren. Na de
drukbezochte bijeenkomst
op 12 december, waar voor
het eerst ook een reparateur
voor computers en mobiele telefoons aanwezig was, is
er weer de gelegenheid om
elektrische apparaten, klokken, horloges, meubeltjes,
speelgoed, sieraden, boeken,
enz. ter reparatie aan te bieden. De organisatoren van
Repair Café, Vereniging Santpoorts Belang en Buurtvereniging Bloemendaal Noord,
nodigen u van harte uit langs
te komen.

Santpoort-Noord - Zondag 3 januari verzorgt de
coverband Leff van 17.00 uur
tot 21.00 uur in café Bartje
in Santpoort een optreden
tijdens de nieuwjaarsborrel.
Leff is een zeskoppige coverband uit Velsen-Haarlem.
De band wordt gevormd
door Monique (zang), Frans
(drums), Mark (gitaar-zang)
Erik (Bas) Ed (toetsen en gitaar) en Willem (saxofoon/
fluit). Leff is ontstaan in
2006.De behoefte aan meer
muzikale variatie brengt de
band in 2015 naar zijn huidige repertoire dat inmiddels
bijna de volledige breedte
van het pop- en rock-spectrum beslaat. Stevige, opzwepende, swingende en
bluesy nummers wisselen
elkaar daarbij in hoog tempo af. De band is altijd bezig

met het uitbreiden van het
repertoire waarbij de breedte van het muzikale spectrum steeds meer wordt verkend. Hiermee is Leff hard
op weg uit te groeien tot een
veelzijdige en allround coverband met een repertoire
dat een hoog herkenbaarheidsgehalte heeft.
Een hoop ervaring, een gevarieerd repertoire, verrassende covers, hits van toen
én nu maken dat Leff overal
een leuk en energiek optreden neer kan zetten.
Op zondag 3 januari tussen
17.00 en 21. 00 bent u van
harte welkom bij de nieuwjaarsborrel in café Bartje
voor het optreden van coverband Leff. De toegang is
gratis. Café Bartje, Hoofdstraat 150,
SantpoortNoord. (foto: Peter Weijers)
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Collecte
Hersenstichting

Zonnebloem kerstuitje
IJmuiden - Zondag 20 december is de Zonnebloem afdeling IJmuiden-Oost met
gasten en de nodige vrijwilligers naar de winterfair van
de Broekerveiling geweest, de
enige nog bestaande vaarveiling in Europa.
Om 13.00 uur vertrok de groep
van het Velserduinplein en na
een voorspoedige rit kwamen
zij rond 14.00 uur aan bij de
veiling. Daar werden we onthaald op koffie en een heerlijke kerstbol. In twee groepen
ging het verder. De een naar
de veilinghal, terwijl de ande-

re groep zich inscheepte voor
een rondvaart langs het duizend eilandengebied. Later
werd er gewisseld van bezigheid. Hierna brachten ze ook
nog een bezoekje aan de aanwezige kerstmarkt. Al met al
was het een leuke middag.
In het restaurant van het museum, werd ook nog genoten van een keuze uit diverse
stamppotmaaltijden. En alsof
het allemaal niet op kon ging
het daarna weer de bus in voor
de beroemde lichtjestoer door
Den Ilp. Al met al was het weer
een zeer geslaagd kerstuitje.

Velsen - Van 1 tot en met 6
februari 2016 wordt de collecte voor de Hersenstichting gehouden. Hiervoor is
de Hersenstichting op zoek
naar collectanten. De Hersenstichting zet zich in voor
alle mensen met een hersenaandoening. Vrijwel iedereen krijgt ooit te maken met
een hersenaandoening. Hieronder vallen onder meer een
beroerte, dementie, autisme,
hersentumor, de ziekte van
Parkinson en ADHD. Er komen per jaar 160.000 mensen
met een hersenziekte bij. Bijna een half miljoen mensen
kampen met blijvende ernstige gevolgen. Daarom is uw
hulp tijdens de collecteweek
hard nodig. U kunt zelf aangeven in welke straat en hoeveel uur u wilt collecteren.
Wat u ook doet, u helpt uw
medemens ermee. Twee uurtjes collecteren voor al deze mensen, dat is een kleine
moeite voor een groot effect.
U kunt zich opgeven via het
hoofdkantoor van de Hersenstichting in Den Haag, 0703604816 of via www.hersenstichting.nl.

Schutting
afgebrand

Velsen Lokaal bezoekt
Hospice de Heideberg
Santpoort-Noord - Fractievoorzitter Nathanael Korf en
bestuursvoorzitter Bart Tijl van
Velsen Lokaal hebben een bezoek gebracht aan Hospice
De Heideberg in SantpoortNoord. Daarbij gingen zij in
gesprek met medewerkers en
vrijwilligers.
Een team van een klein aantal professionals en maar liefst
92 vrijwilligers zet zich dagelijks in om gasten zo goed mogelijk te begeleiden. Bart Tijl:
,,Stuk voor stuk mensen die
weten waar het om moet gaan
bij iemand die in de allerlaatste fase van zijn of haar leven
is. Hartverwarmend om waar
te nemen hoe men in staat is
om alle gezindten optimaal te
begeleiden, ook de families
van de gasten.’’
Een heel markante positie
heeft de kaars in de centrale hal van het Hospice. Deze

wordt altijd aangestoken als
een gast echt in de laatste fase van het leven is. Het wordt
gezien als een van de fraaiste
symbolen binnen het huis.
Bart Tijl: ,,Historisch gezien
zijn er contacten tussen het
Hospice en leden van Velsen
Lokaal. Tijdens een gesprek
kwam men op het idee om
voor de kaars een fraaie plek
te creëren’.’
Deze mogelijkheid werd door
de mensen van De Heideberg
omarmd en de zoektocht leidde naar een fraaie lantaarn.
Daags voor kerst is de lantaarn door Lorinda van De
Heideberg geïnstalleerd en
de kaars door Nathanael Korf
ontstoken (zie foto).
Bart Tijl: ,,De medewerkers
waren zeer verheugd met het
geschenk, maar eigenlijk ervaart Velsen Lokaal het schenken als een groot voorrecht.’’

Velsen-Zuid - De brandweer is zaterdagnacht uitgerukt voor een buitenbrand
in Velsen-Zuid. In een steeg
achter de woningen aan Het
Roode Hart stond een schutting in brand. Het vuur kon
snel worden geblust.
In eerste instantie werden de
brandweer naar restaurant
Het Roode Hert gestuurd in
het oude dorp Velsen. Dit
werd al snel gecorrigeerd.
De naam van het restaurant
scheelt slechts één letter met
de straatnaam.
De recherche heeft een onderzoek ingesteld naar de
oorzaak van de brand. (foto:
Ko van Leeuwen)

Piet en Chrisja nemen
afscheid van VZV
IJmuiden - De Velser Zwem
Vereniging (VZV) nam vorige week afscheid van Piet de
Jong en Chrisja Hofland. Zij
begonnen met lesgeven in
het zwembad aan de Briniostraat in IJmuiden, daarna in
De Hoogeberg aan de Trompstraat en tot de dag van gisteren in het zwembad De Heerenduinen. Piet is inmiddels
88 en heeft 56 jaar als vrijwilliger aan de badrand gestaan.
Van Chrisja weten wij niet alles van haar loopbaan maar zij
heeft zeker 30 jaar bij VZV les
gegeven. Alleen heeft zij al-

tijd gezegd ‘Als Piet stopt dan
stop ik er ook mee’. Nu zetten
ze dan beide een punt achter hun lange vrijwilligerscarrière. Bij elkaar opgeteld moeten in al die jaren ruim 15.500
kinderen les hebben gehad
van Piet en Chrisja. Voorzitter Chris Bakker sprak ze lovend toe en dankte de lesgevers, vergezeld van een grote bos bloemen, voor hun geweldige jarenlange inzet. Uit
handen van Ben Sliggers kregen Piet en Chrisja ook nog de
VZV Speld van Verdienste. (foto: RTV Seaport/Ron Pichel)

De Club gaat creatief
Velsen - Met De Club geeft
Bibliotheek Velsen kinderen
van 9 t/m 12 jaar de mogelijkheid om mee te denken met de
bieb. De Club helpt onder andere mee met de promotie en
het organiseren van activiteiten. Vanaf woensdag 13 januari gaat De Club creatief aan de
slag in de bibliotheek! De kin-

deren geven de clubplek een
make-over en zij werken aan
een activiteit die ze zelf organiseren. Een leuk programma
voor ontwerptalenten en kids
met prachtige ideeën! Doe jij
ook mee? Inschrijven voor De
Club kan via declub@bibliotheekvelsen.nl. Zie ook bibliotheekvelsen.nl/de-club.

Driehuis - In verschillende
natuurgebieden van Natuurmonumenten verwelkomen
de boswachters de bezoekers
in het nieuwe jaar met een
gratis kopje warme chocolademelk. Zo ook op Beeckestijn. Op zondag 3 januari is iedereen van 11.00 tot 16.00 uur
welkom bij de vijver om samen te toosten op een mooi
nieuw natuurjaar.
Boswachter Mike van Leeuwen: ,,Het is een leuke manier
om met bezoekers in gesprek
te komen en onze passie voor
Beeckestijn met hen te delen.
Het hele jaar zijn we hard
aan het werk op Beeckestijn

en spreek ik een hoop mensen, maar heb ik soms onvoldoende tijd om uitgebreid met
de bezoekers te praten. Deze
eerste zondag van het nieuwe jaar leent zich er uitstekend voor om juist met even
met natuur- en cultuurliefhebbers bij te praten.’’
Natuurmonumenten slaat deze dag de handen ineen met
de Nederlandse producent
van slaafvrije chocoladeproducten, Tony’s Chocolonely.
Want bij een winterse natuurbeleving smaakt eerlijke chocolademelk natuurlijk het beste. Zie ook www.nm.nl/warmwelkom.
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Watertoren 100 jaar
IJmuiden - De watertoren is
een beeldbepalend gebouw
in IJmuiden. De toren viert dit
jaar zijn 100ste verjaardag.
De watertoren werd van 1914
tot 1915 in opdracht van de
gemeente Velsen gebouwd,
behorende bij het gemeentelijk waterleidingbedrijf. In
die tijd was een watertoren
nodig om druk op de leidingen te creëren. Dat gebeurt
tegenwoordig met pompen.
Eind 20ste eeuw was de toren niet meer nodig en was
het spannend wat er van de
watertoren zou worden. In
2012 zijn elf appartementen opgeleverd en verkocht,
daardoor kon het gebouw
behouden blijven. De ruimte rondom is openbaar park. Velserbroek
- Wegens
(foto: Erik Baalbergen)
succes vervolgd, dat gaat
ook op voor de formule van
MijnKerstmarkt in Velserbroek. Drie avonden lang
konden
personeelsleden
van diverse bedrijven genieten van een compleet
verzorgde avond, met ‘walVelsen-Zuid - De KNVB king dinner’ en/of kerstheeft Telstar-speler Kevin borrel en een zelf samen te
van Essen voor twee jaar ge- stellen kerstpakket. Zo’n
schorst omdat hij dit voorjaar 30 bedrijven gunden hun
werd betrapt op het gebruik werknemers dit feestelijke
van furosemide, een plasmid- kerstuitje.
del dat overtollig vocht af- Aan Zadelmakerstraat 68
voert en de pompkracht van was in het bedrijfspand van
het hart verbetert. Het verbo- GraphicSign een origineden middel is mogelijk door le kerstsfeer gecreëerd met
vervuilde vitaminetabletten in onder meer houten stallezijn bloed terechtgekomen, tjes, vuurkorven en uitermaar die verklaring was voor aard kerstmuziek. Korf Cade tuchtcommissie geen re- tering verzorgde een geden om tot een ander oor- weldig kerstbuffet met veel
deel te komen. Telstar noemt keuze. Dankzij een handig
de schorsing ‘buitenproporti- muntjessysteem konden de
oneel’ omdat de strafmaat en werknemers probleemloos
financiële status van de spe- hun drankjes bestellen. En
ler niet op elkaar zijn afge- na alle culinaire genietinstemd. Van Essen mag ge- gen gingen om 19.00 uur de
durende 24 maanden aan deuren naar de kerstmarkt
geen enkele voetbalgerela- open. Hier waren tal van
teerde activiteit deelnemen. kramen met eigen speciali,,De gevolgen zijn voor hem teiten waar men tegen bedesastreus.” De club steekt taling van kerstmunten de
de hand ook in eigen boe- inhoud van zijn eigen kerstzem. ,,Het per ongeluk inne- pakket kon kiezen. Verzormen van verboden middelen gingsartikelen, alcoholische
is eenvoudig. Spelers gebruiken voedingspreparaten, vitaminetabletten en andere
supplementen om gezond te
blijven en het herstel te bevorderen. Alles wat zij in dit Santpoort-Noord - Afgeloverband tot zich nemen dient pen kerstnacht heeft de traop de goedgekeurde lijst te ditionele kerstsamenzang in
staan. Sporters moeten dit Santpoort plaatsgevonden.
zelf of met de hulp van een Ook dit jaar werd er door
arts controleren. Sinds dit honderden belangstellengeval bekend is, hebben de den weer voluit gespeeld en
spelers de goedgekeurde lijst gezongen.
consequent geraadpleegd en Onder de enthousiaste bedesondanks heeft de club in geleiding van Ineke Wentink,
drie gevallen geconstateerd die de muzikanten van Soli
dat de raadpleging onvol- bij het ‘Gloria’ een paar madoende is geweest. Daar ma- ten liet stoppen met spelen,
ken wij ons zorgen over.
zodat het gezang vol door

Succes MijnKerstmarkt
krijgt vervolg in 2016

Van Essen twee
jaar geschorst

Kerstmiddag Zonnebloem
afdeling IJmuiden West
IJmuiden - Vrijdag 18 december was het kerstfeest
voor de gasten van de Zonnebloem afdeling IJmuidenWest, in het ontmoetingscentrum de Abeel van OIG/
IHD. De temperatuur buiten
deed niet vermoeden dat het
hier om een winters evenement ging, maar de zaal was
in een gezellige kerstsfeer
aangekleed, met sfeervolle
verlichting en een prachtige
kerstboom.
Tijdens de inloop werd een
vijftigtal gasten voorzien van
een heerlijk kopje koffie met
een stukje kerstkrans. Zangeres Jo An bracht een aantal prachtige liederen in de
sfeer van Kerstmis. Afgewisseld met leuke anekdotes wist ze eenieder te boei-

www.

www.

en. Halverwege dit optreden
was er een pauze voor een
drankje en een hapje, verzorgd door vrijwilligers van
OIG/IHD en de Zonnebloem.
Na de pauze trad Jo An, begeleid door haar technicus
Truus, weer voor het voetlicht en vervolgde op sprankelende wijze haar optreden.
Het luide applaus tijdens
maar vooral aan het einde
van dit optreden bewees dat
de dames die deze middag
hadden voorbereid een juiste keuze hebben gemaakt.
De middag werd besloten
met een heerlijk koud- en
warm buffet en tegen zessen vertrokken de gasten
met een zeer voldaan gevoel
weer huiswaarts met een
mooi kerstgevoel.

.nl

.nl

versnaperingen,
culinaire verwennerijen, boeken,
woondecoratie, sjaals en
mooie portemonnees, het
kon niet op. De kerstmunten à 5 euro werden door de
werkgevers uitgedeeld.
Het bijzondere van MijnKerstmarkt is dat de werkgevers zelf een pakket naar
behoefte kunnen kiezen,
waarvan de kosten achteraf niet tegen kunnen vallen.
Deze formule was er al voor
grote bedrijven, maar dankzij Mijn Kerstmarkt kunnen
nu ook kleinere bedrijven,
zoals autobedrijven, kapsalons en kledingzaken, hun
personeel een mooie kerstavond gunnen.
Organisatoren Henk Timmer, Just Ritskes en Erik
Swier gaan de formule nog
evalueren en hier en daar
wat ‘fine tunen’, maar geven nu al aan dat MijnKerstmarkt er in 2016 zeker weer zal zijn. Veel bedrijven die op uitnodiging
even zijn komen kijken gaven aan volgend jaar zeker hun personeelsleden dit
kerstpakket te gaan gunnen. Zie www.mijnkerstmarkt.nl of bel voor informatie06-53292117.
(foto:
Ed Geels)

Sfeervolle samenzang
de nacht klonk, is de samenzang weer een succesvol
evenement geworden. Dank
aan de firma Duineveld voor
het beschikbaar stellen van
de vrachtauto, Café Bartje voor het gebruik van de
ruimte van het café en assurantiekantoor Nieuwland
en Aarts voor hun sponsoring en dank ook aan al degenen die een vrijwillige bijdrage hebben geleverd. Volgend jaar weer!
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Alkmaar – Velserbroek

IJmuiden – Heemskerk

Velsertunnel gaat in april negen maanden dicht

Hoe rijd je van Alkmaar naar Velserbroek als de Velsertunnel inHoe rijd je van IJmuiden naar Heemskerk als de Velsertunnel in
2016 negen maanden dicht is?
2016 negen maanden dicht is?

‘Grootste verkeershinder in de spits’

Bij knooppunt Beverwijk blijf je op de A9 en rijd je eerst door de Vanuit IJmuiden rijd je eerst over de A22 naar knooppunt Velsen.
Wijkertunnel richting knooppunt Velsen. Daar neem je de zuidelijke
Daar neem je de zuidelijke keerlus die je naar de A9 en de
calamiteitenboog naar de A22. Vlak voor de Velsertunnel neem je Wijkertunnel leidt. Deze keerlus wordt vlak voor de tunnelsluiting
dan de
tijdelijke keerlus
die direct
uitkomt op de
en rijd jeen
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de tunnelsluiting oplopen tot te reizen. Eerder of later vertot 2 minuten
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afhankelijk van de route en vanaf 06.00 uur snel op gang 20 minuten’’, zegt Arne Oost- trekken, het openbaar verde vertrektijd kan de ver- en duurt tot circa 09.00 uur. veen, verkeerskundige bij voer nemen of de fiets paktraging stevig zijn en oplo- ’s Avonds rijdt het mees- Rijkswaterstaat. ,,Maar zoek ken.’’
pen tot 20 minuten. Lees hier te verkeer op de routes naar je de randen van de spits op, Het samenwerkingsverband
waar Rijkswaterstaat druk- het noorden; vanaf een uur dan is de vertraging veel klei- IJmond Bereikbaar maakt
Hinder
sertunnel in 2016 is het

fiets- en ov-gebruik op verschillende manieren aantrekkelijker. Zo kunnen werknemers tijdens de tunnelsluiting een beloning krijgen
als ze fietsen naar werk (zie
www.ijmondbereikbaar.nl).
Ook is er tijdens de spits een
extra pont in de vaart en rijden er elk kwartier pendelbussen vanaf station Beverwijk naar bedrijventerrein De
Pijp en grote werkgevers als
Tata Steel en Detailresult.

Tijdelijke keerlussen noordzuidroute
Beverwijk – IJmuiden

Velserbroek – Alkmaar

Hoe rijd je van Beverwijk naar IJmuiden als de Velsertunnel in Hoe rijd je van Velserbroek naar Alkmaar als de Velsertunnel in
2016 negen maanden dicht is?
2016 negen maanden dicht is?

r Vanaf de provinciale weg N197 rijd je via de Velsertraverse de A22 op
Via de provinciale weg N208 rijd je richting de afrit IJmuiden. Vanaf
de richting Alkmaar. Op knooppunt Beverwijk sla je dan af op de de afrit neem je vlak voor de Velsertunnel de nieuwe keerlus naar de
calamiteitenboog en rijd je door de Wijkertunnel richting knoop-A22 richting Haarlem. Daar neem je via een doorsteek naar de
punt Velsen. Daar neem je dan de zuidelijke calamiteitenboog omandere weghelft een tweede nieuwe keerlus. Die leidt je naar de A9
n via de A22 IJmuiden te bereiken.
en de Wijkertunnel toe. Vanaf de Wijkertunnel rijd je dan naar
Alkmaar.

Hinder

Tussen Beverwijk en IJmuiden kan de vertraging op het hoogtepunt
Hinder
van de ochtendspits oplopen tot 20 minuten. In de eerste weken na
Tussen Velserbroek en Alkmaar kan de vertraging op het hoogtepunt van de avondspits oplopen tot 15 minuten vertraging. In de
nt de tunnelsluiting verwachten we dat de vertraging groter is. Buiten
eerste weken na de tunnelsluiting verwachten we dat de vertraging
de de spits blijft de hinder beperkt tot 6 minuten omrijtijd.
groter is. Buiten de spits blijft de hinder beperkt tot 2 minuten
de
omrijtijd.

al

Website met reisinfo
en alternatieven

Meer informatie

Meer weten over de renovatie van de Velsertunnel?
Kijk op www.rijkswaterstaat.nl/velsertunnel
IJmond - Weggebruikers de omleidingsroutes. Dus
www.ijmondbereikbaar.nl
moeten
tijdens de renova- via de keerlussen, calamiFacebook:
www.facebook.com/velsertunnel
tie van
de Velsertunnel snel teitenbogen en de WijkerTwitter:
@Velsertunnelrws

kunnen zien waar het druk
is op de weg en wat hun
alternatieven zijn. Daarom
ontwikkelt Rijkswaterstaat
samen met grote werkgevers in de IJmond een
website met actuele routes
en reistijden speciaal voor
de tunnelsluiting in 2016.
Via
www.ijmondbereikbaar.nl kan iedereen vanaf dit voorjaar direct zien
wat de actuele reistijd is
op vaste routes binnen of
net buiten de IJmond. Ook
zien mensen daar de actuele reistijd op alternatieve
wegen. Direct na de sluiting van de Velsertunnel
volgt de kaart automatisch

Dit is een uitgave van Rijkswaterstaat
www.rijkswaterstaat.nl

tunnel. Bedrijven kunnen
de kaart specifiek instellen
en de voor hen relevante
routes opnemen.
Het is een blik in een toekomst die niet heel ver
weg meer is. Want half
april 2016, als de Velsertunnel negen maanden
dicht gaat, moet de digitale kaart klaar zijn en zichtbaar op IJmond Bereikbaar en bij zo veel mogelijk
werkgevers in de IJmond.
Het Rode Kruis Ziekenhuis, Tata Steel, de Bazaar en verschillende grote transporteurs werken al
maanden mee aan de ontwikkeling ervan.

Extra shuttle vanaf station Beverwijk
IJmond - Na de eerste IJmond Shuttle - een
pendeldienst tussen station Beverwijk en bedrijventerrein Wijkermeer is er nu ook een tweede
lijn voor andere bedrijven
in de regio. Voor werknemers wordt reizen met het
openbaar vervoer zo een
stuk aantrekkelijker.
De IJmond Shuttle rijdt in
de ochtend- en avondspits
vanaf station Beverwijk, zet
de deelnemers af voor de
deur van hun werk en haalt
hen daar ook weer op. Inmiddels zijn er twee shuttlediensten: de eerste rijdt
naar bedrijventerrein Wijkermeer, een tweede dienst
stopt bij bedrijven als Detailresult, Evers, Vicoma, Viva!
Zorggroep, Tebodin en Tata Steel. ,,Ongeveer 70 werknemers maken nu al regel-

matig gebruik van de shuttles, en dat worden er steeds
meer’’, zegt Sophie Zwetsloot, programmamanager
van IJmond Bereikbaar.
De shuttle is een van de
maatregelen om de IJmond
bereikbaar te houden als de
Velsertunnel in 2016 dicht
is. Omdat veel mensen in
de regio werken en wonen,
scheelt het veel drukte als zij
de auto laten staan en met
het ov of de fiets naar het
werk reizen. Daarom stimuleert IJmond Bereikbaar bedrijven en werknemers om
vaker de auto te laten staan
en over te stappen op de
fiets of het ov. Zo blijft de regio ook goed bereikbaar tijdens de renovatie van de
Velsertunnel, die vanaf april
2016 negen maanden dicht
is.
,,Ons doel is om uiteindelijk 1.000 extra auto’s uit de

spits de halen’’, licht Zwetsloot toe. ,,Dat doen we door
250 mensen te stimuleren
om over te stappen op het
ov en nog eens 2.000 mensen te motiveren om de fiets
te pakken.’’
Inmiddels doen zo’n 60 regionale bedrijven en ondernemers mee aan de ov- en
fietscampagne van IJmond
Bereikbaar. De ruim 1.000
werknemers die nu al kiezen voor de fiets, krijgen
hiervoor een kilometervergoeding. In de koude wintermaanden wordt die verhoogd van 0,10 euro naar
0,15 euro
Ondernemers die willen
meedoen met de shuttlediensten of de fietscampagne IJmond Bereikbaar: Goed
op weg, kunnen contact opnemen via info@ijmondbereikbaar.nl. Zie ook www.
ijmondbereikbaar.nl.
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Stadsschouwburg Velsen

Hans Liberg zorgt voor
muzikaal vuurwerk

Frans Mulder in
Theaterweekend

Velsen - Ras-entertainer
en muziekkomiek Hans Liberg laat zich op woensdag
6 januari (20.15 uur) in Jazz
& Pop-Up Comedy van zijn
jazzy kant zien en toont aan
dat humor swingt! Met Ralph Adriaansen op slagwerk
en Remy Dielemans op bas,
zorgt het Hans Liberg Trio in
de Stadsschouwburg Velsen
voor een avond vol entertainment. Jazz & Pop-Up Comedy is opnieuw een show van
internationale allure, vol bruisende energie en grote muzikaliteit. Thuis kan Hans Liberg niet meer normaal naar
klassieke muziek luisteren,
hij is dan alleen maar bezig
met ‘kan ik er misschien iets
mee?’ Rasentertainer en klavierkomiek Hans Liberg stort
zich daarom in zijn nieuwe programma ‘Jazz & Comedy’ dit keer op de jazz en
als geen ander zal hij aantonen dat humor swingt! Hans
Liberg bezorgt het publiek
weer een avond vol entertainment, bruisende energie
en grote muzikaliteit.
Hans Liberg kwam al vroeg
in zijn jeugd in contact met
de muziek door het pianospel
van zijn grootmoeder. Piano en gitaar zijn instrumenten die hij sinds zijn schooltijd bespeelt. Later leerde hij
ook nog klarinet, banjo en

Velsen - Het derde weekend
van januari 2016 ademt Nederland theater: ruim 35 theaters verspreid over het land
stellen de deuren wagenwijd
open om aan iedereen te laten zien hoe mooi het is om
naar het theater te gaan. Met
bijzondere activiteiten, aansprekende programma’s en
extra voorstellingen voor de
aantrekkelijke prijs van 10
euro. Stadsschouwburg Velsen heeft in dit weekend op
zaterdag 16 januari Frans
Mulder
geprogrammeerd.
Purper-coryfee Frans Mulder schreef honderden liedjes, conferences, sketches en
verhalen. Zijn beste teksten
leest hij zaterdag 16 januari (20.15 uur) in Velsen voor.
Frans Mulder, bekend van
theatergroep Purper, schrijft
liedjes. Hij schreef er honderden. Liedjes, conferences, sketches en verhalen
voor de theatershows van
onder andere Angela Groothuizen, Karin Bloemen, Gerrie van der Klei, Purper, Adele Bloemendaal, Gerard Cox
en Willem Nijholt. In ‘Frans
Mulder leest voor uit eigen
werk, (...tot ie PURPER ziet...)’
doet hij precies wat de titel
belooft: hij leest een aantal
van zijn beste teksten voor.
Daarnaast vertelt hij geestig, scherp en vaak onthutsend eerlijk, over zijn ervaringen als speler/zanger in
musicalproducties als onder
andere ‘Sonneveld’, ‘Follies’,
’The Little Mermaid’, ‘Sister
Act’ en ‘Moeder ik wil bij de
revue’. Prijs: 10 euro. Meer informatie en reserveren: www. IJmuiden - Een dromer is
stadsschouwburgvelsen.nl of hij. Zo iemand die tegen een
tel. 0255-515789.
lantarenpaal loopt. Of in een
verkeerde trein stapt. Terwijl
zijn gedachten alle kanten op
Kijk voor het actuele nieuws op reizen. Vaak neemt de fantasie van Emilio Guzman een
www.jutter.nl enkeltje godweetwaarheen.
Op donderdag 14 januari
www.hofgeest.nl (20.30 uur) koerst de kers-

trompet. Na zijn middelbare schooltijd in Breda studeerde Liberg muziekwetenschappen in Amsterdam.
In 1983 haalde hij een finaleplaats in het Camarettenfestival. Inmiddels is hij niet
alleen in Nederland maar
ook het buitenland een gevierd entertainer. Vele internationale prijzen zijn hem ten
deel gevallen, met als hoogste onderscheiding een Emmy Award in New York, voor
‘Liberg zaps himself’.
Prijs: 33 euro, inclusief garderobe en pauzedrankje.
Meer informatie en reserveren: www.stadsschouwburgvelsen.nl of tel. 0255-515789.
(foto: Thomas Mayer)

Soul Brothers gaan los
met disco- en soulhits
Velsen - De Soul Brothers
zijn met hun gouden kelen
en te gekke live band onder leiding van Iwan van Hetten de afgelopen jaren uitgegroeid tot een theaterhit met
uitzinnig publiek, uitverkochte zalen en uitsluitend lovende pers. Op zaterdag 9 januari (20.15 uur) toveren de
drie prachtige soulmannen
de zaal van de Stadsschouwburg Velsen om in een funky

verse winnaar van de Neerlands Hoop richting Witte
Theater om zijn nieuwe voorstelling ‘Alle Mensen Verzamelen’ te spelen.
Emilio Guzman wordt van
kleins af aan een dromer genoemd. Vaak werd hij de klas
uitgestuurd omdat hij uit het
raam zat te staren. Wat hij
niet erg vond, want op de
gang kon hij ongestoord verder gaan met dagdromen.
Ook nu nog is hij soms plotseling verdwenen in zijn fantasie. Vaak als Emilio hardop droomt, wordt hij afgeserveerd als fantast. Dan krijgt
hij saaie woorden te horen
als: crisis, cijfers, financiële
haalbaarheid. Saai, saai, saai!
Prijs: 17,50 euro, Witte Theater, Kanaalstraat 257.
Reserveren: www.wittetheater.nl, www.stadsschouwburgvelsen.nl of tel. 0255515789. (foto: Wereldwijze
Fotografie)

discotent met alle feel goodhits van Michael Jackson,
James Brown, Earth, Wind
& Fire, Marvin Gaye, Stevie
Wonder, Kool & The Gang en
Hot Chocolate.
Prijs: 32,50 euro, inclusief
garderobe en pauzedrankje
Meer informatie en reserveren: www.stadsschouwburgvelsen.nl of tel. 0255-515789.
(foto: PR Bos Theaterproducties)

Het Zandkasteel beleeft
beestachtige avonturen
Velsen - Koning Koos, prinses Sassa en Toto beleven
op zondag 10 januari (14.00
en 16.00 uur) in de Stadsschouwburg Velsen weer vele avonturen. Dit keer zijn
de tv-helden op de boerderij en daar zijn heel veel dieren. Natuurlijk een koe en
een kip. Legt de kip een ei?
Prinses Sassa gaat ook proberen of ze een ei kan leggen, maar dat lukt natuurlijk
niet! Samen met Toto maakt
ze een echte hooiberg, maar

Kijk voor het actuele nieuws op

www.jutter.nl

www.hofgeest.nl

dan komt koning Koos, en die
probeert de hooiberg op te
vegen. Dat wordt lachen geblazen, meezingen op vrolijke
liedjes en meedansen op de
Neuzenkriebeldans. Na afloop mogen de kleintjes op
het toneel op de foto met Koning Koos, Prinses Sassa en
Toto. Voor iedereen vanaf drie
jaar. Prijs: 17,50 euro. Meer informatie en reserveren: www.
stadsschouwburgvelsen.nl of
tel. 0255-515789. (foto: NTR,
Victor Arnolds)
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Nieuwjaarsreceptie
D66Velsen: dichtbij huis

Tekort IJmond
Werkt! kleiner
Velsen – Door het naar voren
halen van bezuinigingen verwacht IJmond Werkt! het tekort voor 2015 terug te brengen naar 100.000 euro. Bij
de eerste halfjaarrapportage
was er nog sprake van een
verwacht tekort van 404.000
euro over 2015. Nu is dat al
terug gebracht naar 249.000
euro in de min. De belangrijkste reden van de tekorten wordt veroorzaakt door
een grotere toestroom van
klanten vanuit de Wet Werk
en Bijstand. Er werden jaarlijks 1400 cliënten verwacht,
maar in werkelijkheid zijn dat
er ongeveer 2200. Ook is het
budget voor de wettelijke taken kleiner dan verwacht.
IJmond Werkt! begeleidt
werklozen in de IJmond
weer naar werk. Daarover
zijn prestatie-afspraken gemaakt. Ook mensen met een
Wsw-indicatie willen zij naar
werk bij een reguliere werkgever begeleiden.

Luchtkwaliteit
Velsen – Raadslid Peter
Stam, tegenwoordig bij Velsen Lokaal actief, heeft het
college van de gemeente Velsen vragen gesteld over het
meten van de luchtkwaliteit.
Tijdens een discussie over de
mogelijke plaatsing van 6 of 7
windturbines op de noordoever van het Noordzeekanaal,
kwam naar voren dat de provincie Noord-Holland twee
van de vijf meetstations voor
het meten van de luchtkwaliteit, wil opheffen. Het gaat
om de stations Reyndersweg
en Staalstraat, beiden in Velsen-Noord. Raadslid Stam
vindt dat gezien de toekomstige ontwikkelingen, zoals
de toename van scheepsverkeer vanwege de nieuwe
zeesluis en het ontwikkelen
van een nieuwe Averijhaven,
het juist nodig is om de luchtkwaliteit te blijven meten. Het
college van Velsen is het volledig eens met raadslid Peter
Stam en laat weten belang te
hechten aan het blijvend meten van de luchtkwaliteit op
alle vijf stations. Daarom zijn
zij hierover in gesprek met de
provincie. In de Visie Luchtkwaliteit is het meetnet leidraad voor verbetering van
de luchtkwaliteit. Het meetnet is ook onderdeel van de
gezondheidsmonitor IJmond.
Juist de meethistorie van de
vijf meetpunten is belangrijk
om effecten van maatregelen
en toekomstige ontwikkelingen te kunnen meten.

Velsen - Net als afgelopen
jaren houdt D66Velsen de
nieuwjaarsreceptie in de wijken, dichtbij huis.
Op zaterdag 2 januari tussen
11.00 en 15.30 uur zijn D66raadsleden van de gemeente Velsen, bestuursleden van
D66IJmond en wethouder
Annette Baerveldt van de gemeente Velsen, te vinden in
de diverse dorpskernen van
de gemeente Velsen. In de
ochtend in winkelcentrum
Velserbroek, winkelcentrum
Zeewijk IJmuiden en winkelderboerderij.
centra Santpoort-Noord en
,,Op de parkeerplaats heb ik Santpoort-Zuid. In de midtijdens de zomer gedurende dag op de Lange Nieuwstraat
vele maanden de wagen he- in IJmuiden en winkelstraat
lemaal opgeknapt, opnieuw
ingericht en aan de buitenkant geheel nieuw beschilderd’’, vertelt een gedreven
Mamalou enthousiast.
,,Ik vind kinderknutselen
een fantastische bezigheid
en in deze omgeving en in
dit
nieuwe onderkomen
wordt ik helemaal blij. De
afgelopen weken heb ik al
veel bezoek gehad van kinderen met hun ouders en
natuurlijk ook met opa’s en
oma’s. De kinderen kunnen
hier gratis knutselen met
veelal natuurlijke materialen.”
Op de Facebookpagina van
Mamalou is meer informatie te vinden, waaronder de
openingstijden, maar even
bellen kan natuurlijk ook:
06-48142555.

Pipowagen op kinderboerderij Velserbeek
Velsen-Zuid - De inventaris van de kinderboerderij in Velserbeek is deze keer eens niet uitgebreid
met nieuwe dieren, maar
wél met een heuse Pipowagen. Leuk ingericht en aan
de buitenkant helemaal opnieuw geschilderd in frisse
en vrolijke kleuren.
Mamalou (Margret Zwelsloot) is de bedenkster van
dit concept. Al jaren is zij
bezig met creatieve handvaardigheid en educatie, ook in de zomermaanden bij de kinderboerderij. Door een toeval kwam
de afgedankte wagen van
de Strandbieb op haar pad
en na overleg met de beheerder van de kinderboerderij kreeg de wagen een
plaatsje op het naastgelegen parkeerterrein. Na een
opknapbeurt zou de wagen
dan een plaats krijgen binnen de hekken van de kin-

in Velsen-Noord.
Iemand een goed jaar wensen is goed. Echter samen
aan een nieuw jaar werken, is
nog veel beter! D66Velsen is
daarom benieuwd wat u mét
ons zou willen bereiken voor
uw wijk, dorp en de gemeente Velsen. Alleen door samen
te werken, kunnen wij de uitdagingen aan. Samen zorgen
voor een toekomstbestendig
Velsen.
Ook is er de mogelijkheid om
met een postkaartje aan te
geven wat u voor een ander
zou willen doen in 2016. Wellicht voor uw buurvrouw, vader of verre neef. Doe daarom mee mét D66!

Snert en warme muts
voor Nieuwjaarsduikers

Snel internet
Velsen – Het college van
Velsen vindt het niet nodig
om aanleg van glasvezelbekabeling te steunen of te bevorderen. Wel zien zij het belang van snel internet, maar
er is volgens hen al voldoende aanbod.
Ongeveer 98 procent van de
huishoudens in Velsen heeft
een kabelaansluiting via Ziggo, die voldoet aan de Europese norm. Daarnaast biedt
KPN als alternatief glasvezel
via een DSL-verbinding. Ook
zijn er ontwikkelingen gaande om bestaande infrastructuren geschikt te maken voor
snel internet, naast glasvezel.
Een van de doelstellingen
van de Europese Commissie
is dat 50 procent of meer van
de Europese huishoudens in
2020 een abonnement heeft
van meer dan 100 Mbps (Megabits per seconde). Wethouder Verkaik van Economische Zaken heeft een ge-

sprek met de regiodirecteur
van KPN gehad over de ontwikkelingen op het gebied
van internet. Daarbij is aangegeven dat KPN vanaf 2017
bij 90 procent van de huiaansluitingen in Velsen een internetsnelheid kan bieden
van meer dan 100 mb. Voor
de buitengebieden in Nederland gaat KPN de capaciteit
van de bestaande telefoonverbinding verhogen door de
hoofdglasvezel dichterbij de
huishoudens te leggen.
Daarnaast experimenteren
aanbieder (bijvoorbeeld in
Spaarnwoude) met 4G-internet in buitengebieden als alternatief voor vast internet.
Een andere reden om als gemeente niet in te grijpen is
het feit dat dit een marktverstorende werking kan hebben. Dit heeft minister Kamp
tijdens kamervragen over de
begroting van 2016 aangegeven.

Velserbroek - Villa Westend trapt op 1 januari 2016
af met de zesde Nieuwjaarsduik in de Westbroekplas. Bij
deze zesde editie worden minimaal 400 duikhelden verwacht. De aanvang van de
duik is om 15.00 uur.
Volgens weeronline.nl is nog
niet precies duidelijk wat de
buitentemperatuur op 1 januari zal zijn, maar het water in de Westbroekplas is in
ieder geval in jaren niet zo
warm geweest rond de jaarwisseling. Een goede kans
dus voor eeuwige roem.
Ga 1 januari rond 14.30 uur
naar Villa Westend waar precies om 15.00 uur het startschot wordt gegeven door
wereldkampioen
jiu-jitsu
Velserbroeker Melvin Schol.
Melvin Schol beleeft het
beste sportjaar uit zijn leven.
Na eerdere successen binnen Nederland en Europa, is

hij in november wereldkampioen jiu-jitsu geworden.
Deelname (vanaf 8 jaar) is
gratis. Voor iedere deelnemer is er warme snert, een
Unox-muts en een herinneringsvaantje beschikbaar. Na
de warming-up worden er
doosjes in het water gegooid.
Deze op te duiken doosjes
bevatten prijzen, die worden aangeboden door Juwelier Ris, Patrick van Keulen uit IJmuiden en door Villa
Westend. Voor deelnemende kinderen zijn Intertoysbonnen, waterdicht verpakt,
aangeboden door Intertoys
Santpoort. Na afloop van deze duik is er een bruisende
Nieuwjaarsparty met een geweldige DJ. De toegang voor
de duik en de nieuwjaarsparty zijn gratis. Omkleden kan
in de verwarmde tent bij Villa
Westend, Westlaan 41 in Velserbroek.
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U bent van
harte welkom
Nieuwjaarsreceptie 2016

Het gemeentebestuur van Velsen wenst u een
goede gezondheid in 2016

Tussen 18.00 en 02.00 uur

Afsteken van vuurwerk
Vuurwerk mag in de gemeente
Velsen uitsluitend op 31 december 2015 van 18.00 uur tot 1 januari 2016 02.00 uur worden afgestoken.

Geen vuurwerk op schoolpleinen
Tijdens de jaarwisseling is het ver-

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

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

Maatregelen ter voorkoming vuurwerkschade

Huisvuil
Uw huisvuil wordt tijdens de Kerst
op andere dagen opgehaald. De inzameling is naar voren geplaatst of
naar achteren. Kijk op de digitale afvalkalender op www.hvcgroep.nl.
Ook het afvalbrengstation van HVC
is tijdens de feestdagen gesloten.
Prullenbakken & afvalcontainers
Tegen de kerst worden diverse
openbare prullenbakken dichtgemaakt, net als de meeste houders
van hondenpoepzakjes. In de hele
gemeente Velsen worden de bovengrondse ‘Plastic Hero’ containers
voor plastic afval op 30 of 31 decem-

ber weggehaald en tussen 2 en 4 januari weer teruggezet. De ondergrondse container voor kunststof afval bij winkelcentrum Velserbroek
wordt op 31 december afgesloten
tot 2 januari. De ondergrondse containers voor kunststof die bij de andere winkelcentra staan, blijven wel
open, evenals de papier- en glas containers.
Parkeermeters
De parkeermeters worden in Velsen
op maandag 28 december uitgezet
en op maandag 4 januari 2016 weer
in bedrijf genomen.
Kerstbomen
Na de traditionele kerstbomenverbrandingen in IJmuiden en Santpoort op woensdag 6 januari kunnen
overgebleven kerstbomen op zaterdag 9 januari vanaf 08.00 uur worden neergezet bij de clusterplaats
voor minicontainers of bij de ondergrondse containers. Daar worden ze
die dag door HVC opgehaald.

Foto: Rijkswaterstaat

HVC (vroeger de ReinUnie) neemt
verschillende maatregelen om
vuurwerkschade te voorkomen.
Het huisvuil wordt soms op andere dagen opgehaald, parkeermeters gaan uit, afvalcontainers worden afgesloten of weggehaald en
nog meer. Hieronder de maatregelen op een rij.

Gewijzigde openingstijden gemeentehuis
In december en januari zijn dit de openingstijden:

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

Gesloten vanaf 16.00 uur
Gesloten
Open vanaf 10.00 uur
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Elke boom is geld waard

Lever je kerstboom in!
Op woensdag 6 januari kun je weer kerstbomen inleveren voor verbranding. Elke boom is 50 eurocent waard. Heb je er veel? Breng ze
dan naar de brandplaatsen aan de Heerenduinweg in IJmuiden en de
Hagelingerweg in Santpoort-Noord.

Inleverplaatsen:
• IJmuiden: Kennemerplein, Plein 40-45, Canopusplein van 13.00 tot 16.00
uur
• IJmuiden: Heerenduinweg, brandplaats van 13.00 tot 19.00 uur
• Velsen-Noord: Stratingplantsoen van 13.00 tot 16.00 uur
• Velserbroek: Vestingplein van 13.00 tot 17.00 uur
• Velsen-Zuid: voor de brandweerkazerne van 13.00 tot 16.00 uur
• Driehuis: Driehuizerkerkweg naast de kerk van 13.00 tot 16.00 uur
• Santpoort-Zuid: naast het station van 13.00 tot 16.00 uur
• Santpoort-Noord: Hagelingerweg / Burgemeester Weertplantsoen, brandplaats, van 13.00 tot 19.00 uur.
Verbranding
Op woensdag 7 januari om 18.30 uur aan de Heerenduinweg in IJmuiden
en op woensdag 7 januari om 18.30 uur aan de Hagelingerweg tegenover de
tuincentra.
Niet verbranden?
Op zaterdag 9 januari 2016 neemt HVC Inzameling (vroeger ReinUnie) de
kerstbomen mee die vanaf 8.00 uur bij de minicontainers of bij de ondergrondse containers liggen. (foto: gemeente Velsen)

Basisscholieren helpen mee

Inzamelactie plastic
afval is een groot succes
Op vier basisscholen in Velsen, De
Klipper in IJmuiden, De Rozenbeek in Velserbroek, Het Anker
in Velserbroek en De Jan Campertschool in Driehuis, zamelen
de leerlingen met man en macht
plastic afval in. Zelfs zoveel, dat
de containers, die bij school zijn
geplaatst, tweewekelijks geleegd
moeten worden. En dat is goed
nieuws, want dat scheelt geld en
energie.

Tien maatregelen voor gebouwen

Check (brand)veiligheid
Zet afvalcontainers binnen, sluit
ramen en deuren goed, en zorg
dag en nacht voor goede buitenverlichting – een paar tips uit de
checklist die de brandveiligheid
van uw gebouwen verbeteren. Alle tien de tips staan op www.velsen.nl. Zo kunt u schade voorkomen, en dat scheelt een hoop narigheid en geld.

In deze tijd van het jaar is er veel
meer schade aan gebouwen dan anders – bijvoorbeeld door vuurwerk.
Vaak zijn het gelegenheidsschades,
dat wil zeggen dat de vaak jonge daders niet alle con-sequenties van
hun acties overzien. Lees de checklist ‘(Brand)veilig het jaar uit’ op
www.velsen.nl en doe uw voordeel
met tien eenvoudige maatregelen.

Houd plastic afval apart
Plastic afval kan worden hergebruikt. De school heeft de kinderen daarom gevraagd om thuis al het
plastic afval apart te houden en dit
mee te nemen naar school. Bij elke school is een container neergezet waar de kinderen het verzamelde plastic afval kunnen ingooien. De
leerlingen zijn zich bewust van de
grote hoeveelheid plastic afval, die
we voorheen als restafval in de grijze
container gooiden. Restafval wordt
verbrand en dat kost veel geld. Dankzij de inspanning van de kinderen
kan het plastic afval nu gerecycled
worden.
Recyclen
Recyclen is goed voor het milieu.
Hoe meer plastic verpakkingsafval
we gescheiden inleveren, hoe meer
we kunnen gebruiken om er nieuwe
producten en verpakkingen van te
maken, hoe minder plastic we hoe-

ven te verbranden en hoe minder
plastic in de natuur terecht zal komen.
Lesprogramma
De gemeente Velsen zet zich met Recycle Valley in voor het terugdringen
van zwerfafval en daarmee ook voor
een schonere leefomgeving. Om de
kinderen bewust te maken van het
afvalprobleem worden diverse projecten en activiteiten georganiseerd.
Eén van deze projecten is het Plastic
Heroes programma, dat gericht is op
het scheiden van plastic afval.
Groot succes
De actie is een groot succes! Na het
eerste kwartaal van 2016 wordt gekeken welke school het meeste plastic afval ingezameld heeft. In 2016
starten ook nieuwe scholen met dit
programma zoals De Boekanier in
IJmuiden en De Parnassiaschool
en De Bosbeekschool in SantpoortNoord. Op de foto (gemeente Velsen)
de container bij Het Anker in Velserbroek.
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Bekendmakingen algemeen
De website www.velsen.nl is hét startpunt voor al
uw vragen over de gemeente Velsen. Hier vindt u
meer informatie over vergunningen, burgerzaken,
buurtbemiddeling, bureau discriminatiezaken,
ondernemersloket, openbare ruimte, sociale
zaken en nog veel meer.

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

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

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

Burgerzaken werkt uitsluitend op afspraak. Via onze
website www.velsen.nl kunt u 24 uur per dag een
afspraak maken. U kunt elke werkdag van 08.30 tot
17.00 uur bellen met het Klant Contact Centrum: 14
0255.

Op 20 augustus 2013 heeft het college van
Burgemeester en Wethouders van Velsen besloten om
vanaf 1 januari 2014 alle formele bekendmakingen van
bijvoorbeeld vergunningen, beleid en verordeningen
te publiceren in het elektronisch gemeenteblad. De
bekendmakingen worden ook gepubliceerd in de
huis-aan-huisbladen de Jutter en de Hofgeest. Het
elektronisch gemeenteblad is te vinden op www.
velsen.nl. Informatie over de gemeenteraad van
Velsen en de vergaderingen van het Raadsplein is te
vinden op: raad.velsen.nl.

De gemeente Velsen faciliteert meldingen of klachten
over discriminatie. Bij het Klant Contact Centrum
van het stadhuis kunt u een formulier krijgen waarop
u uw melding of klacht kunt noteren. Dit formulier
kunt u sturen naar Bureau Discriminatiezaken

Aanvragen
Burgemeester en wethouders van
de gemeente Velsen maken bekend dat zij in de periode van 19
december 2015 tot en met 25 december 2015 de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning hebben ontvangen op grond
van de Wet algemene bepalingen
omgevingsrecht. De datum van
ontvangst is tussen haakjes vermeld.

Driehuis
Geen mededelingen.

IJmuiden
De Ruyterstraat 140, plaatsen dakopbouw (21/12/2015) 19560-2015;
Snippenbos 70, kappen 2 bomen
en oprichten berging (21/12/2015)
19550-2015.

Santpoort-Zuid
Vinkenbaan 8, verbouwen pand
(24/12/2015) 19670-2015.

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

Velserbroek
Rijksweg 323a, opslaan campers/ca-

Verlenging beslistermijn
Burgemeester en wethouders van

rechter van de rechtbank NoordHolland, locatie Haarlem, sector
bestuursrecht, Postbus 1621, 2003
BR Haarlem. Een voorlopige voorziening kan alleen worden aangevraagd, indien er ook een bezwaarschrift is ingediend. De verzenddatum van het besluit is tussen haakjes vermeld.

Zeeweg 251, legaliseren balkon
(24/12/2015) 15540-2015;
Trawlerkade 60, wijzigen voorgevel
(24/12/2015) 17448-2015;
Edisonstraat 51, aanbrengen personenlift (28/12/2015) 14491-2015;
Pruimenboomplein 59, plaatsen
wegschuifbare
balkonbeglazing
(28/12/2015) 18308-2015;
Piet Heinstraat 58, plaatsen nieuwe
afzuigkap (28/12/2015) 17902-2015.

Velsen-Zuid
Geen mededelingen.

Driehuis
Geen mededelingen.

APV artikel 2:17 Evenementen
Nieuwjaarsduik, Villa Westend,
Westlaan 41 te Velserbroek op 1 januari 2016 (24/12/2015) u15.008981;
100%
nieuwjaarsborrel,Villa
Westend,Westlaan 41 te Velserbroek
op 2 januari 2016 (24/12/2015)
u15.008991.

Santpoort-Noord
Geen mededelingen.
Velsen-Zuid
Oostbroekerweg 17, ontheﬃng
strijdig planologisch gebruik t.b.v.
evenement The Promised Land
(21/12/2015) 19525-2015.

ravans (22/12/2015) 19599-2015;
Rijksweg 323a, legaliseren erfafscheiding (22/12/2015) 19597-2015.
Velsen-Noord
Geen mededelingen.

Velsen hebben op grond van artikel
3.9 van de Wet algemene bepalingen
omgevingsrecht de termijn waarbinnen zij op de volgende aanvragen
dienen te beslissen, verlengd met zes
weken:
IJmuiden
De Noostraat 3 t/m 157, renoveren
81 woningen (22/12/2015) 173422015.
Santpoort-Noord
HOV tracé deelgebied 5+, uitvoeren
werkzaamheden en weg aanpassen
(22/12/2015) 17382-2015.

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

Verleende omgevingsvergunningen - reguliere procedure
Het college van Burgemeester en
wethouders van Velsen heeft een
omgevingsvergunning verleend voor:
IJmuiden
Kennemerplein 21b, plaatsen kiosk
(21/12/2015) 17078-2015;
Loggerstraat 19h, legaliseren verdiepingsvloer (23/12/2015) 178062015;

Santpoort-Noord
Geen mededelingen.
Santpoort-Zuid
Geen mededelingen.

Velsen-Noord
Geen mededelingen.
Velserbroek
Geen mededelingen.
Vergunningen Algemene Plaatselijke Verordening
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Inkoopbeleid
Burgemeester en wethouders van velsen maken bekend dat zij in vergadering van 15 december 2015 hebben besloten:

- Het Inkoopbeleid van 2011 in te trekken;
- Het Inkoopbeleid 2015 vast te stellen en met ingang van 1 januari 2016 toe
te passen op alle aanbestedingen voor werken, diensten en leveringen.

Regelingen sportaccommodaties 2016
De gemeente heeft de tarieven en algemene voorwaarden van de gemeentelijke sportaccommodaties voor 2016 vastgesteld. Er zijn drie
regelingen: de Regeling sportterreinen 2016-2017; de Regeling sporthallen en gymlokalen 2016-2017 en de Regeling zwembad De Heerenduinen 2016.

De volledige regelingen zijn te vinden op de websites
-www.velsen.nl : Bestuur& Organisatie>Beleid > Cultuur, Sport & Vrije Tijd >
sportbeleid of via: Regelingen & Verordeningen (regelingenbank)
-www.sportloketvelsen.nl (sport & gemeente > sportaccommodaties in Velsen)
-www.zwembadvelsen.nl (algemeen > huisregels).
Overzicht van de meest gangbare tarieven (type- en drukfouten
voorbehouden).
Zwembad De Heerenduinen m.i.v. 1 januari 2016
Losse baden:
- Kinderen 0 en 1 jaar
gratis
- 16 jaar en ouder
€ 5,10
- Onder 16 jaar
€ 4,60
- Daluren
€ 4,60
Meerbadenkaarten:
- 10 baden- kaarten
(prijs van) 9 losse baden + 1 bad gratis
- 25 baden- kaarten
(prijs van) 20 losse baden + 5 baden gratis
- 50 baden- kaarten
(prijs van) 35 losse baden + 15 baden gratis

Zwemles:
- Maandkaart kinderen 2x per week, 30 min./45 min.
- Maandkaart volwassenen 1x per week
- Losse les

€ 46,50/69,75
€ 37,50
€ 10,70

Sportterreinen 2016-2017 m.i.v. 1 juli 2016
- Voetbalveld
- Kunstgrasveld voetbal
- Kunstgrasveld hockey
- Honk- softbalveld
- Korfbalveld
- Handbalveld
- Rugbyveld
- Atletiekcomplex

€ 3.849,10
€ 11.547,30
€ 7.098,89
€ 3.078,50
€ 3.078,50
€ 2.314,90
€ 3.078,50
€ 13.304,75

Sporthallen 2016-2017 m.i.v. 1 juli 2016
- Plaatselijke sportverenigingen vast gebruik, per uur
- Competitie gebruik, per uur
- Overige gebruikers, per uur

€ 44,00
€ 57,00
€ 49,00

Gymzalen 2016-2017 m.i.v. 1 juli 2016
- Plaatselijke sportverenigingen vast gebruik, per seizoen/uur
- Plaatselijke sportverenigingen losse uren
- Overige gebruikers vast gebruik, per seizoen/uur
- Overige gebruikers losse uren

€ 415,00
€ 14,00
€ 492,00
€ 18,70

Gewijzigde Algemene Subsidieverordening 2013
Burgemeester en wethouders van
Velsen maken met inachtneming
van artikel 139 Gemeentewet bekend dat de raad van Velsen in
zijn vergadering van 17 december
2015 heeft besloten:

I De Algemene Subsidieverordening
Velsen 2013 te wijzigen met het toevoegen van artikel 1.9, dat als volgt
luidt:

Artikel 1.9 Afwijkingsbevoegdheid
Indien het college subsidie verstrekt
voor activiteiten, die mede door andere bestuursorganen worden gesubsidieerd, kan het college afwijken van de bij of krachtens deze verordening aan de subsidie te verbinden verplichtingen, voor zover dit
wenselijk is met het oog op een goede afstemming met de door die andere bestuursorganen opgelegde of

op te leggen verplichtingen, en daardoor het belang met het oog waarop
die verplichtingen zouden moeten
worden opgelegd, niet onevenredig
wordt geschaad.
Inwerkingtreding
De gewijzigde verordening treedt in
werking één dag na publicatie.

Ter inzage
De integrale tekst van de verordening is gepubliceerd in het elektronisch gemeenteblad d.d. 24 dec. 2015
van de gemeente Velsen. Tevens ligt
de verordening 12 weken ter inzage
bij de receptie van het stadhuis, Dudokplein 1 te IJmuiden. Deze verordening wordt ook gepubliceerd op
de website van de gemeente Velsen:
www.Velsen.nl

Eerste wijziging legesverordening 2016
Het college van burgemeester
en wethouders heeft in haar vergadering van 21 december 2015
vastgesteld:

De eerste wijziging legesverordening 2016

De verordening is opgenomen in het
register “gepubliceerde belastingverordeningen 2015”.. De verordeningen treden in werking op 1 januari 2016.
Alle belastingverordeningen en regelingen liggen kosteloos ter inza-

ge bij het Klant Contact Centrum
van het stadhuis van de gemeente
Velsen, Dudokplein 1 te IJmuiden.
Een ieder kan op verzoek tegen betaling van een bedrag aan leges een
afschrift verkrijgen van bovengenoemde besluiten. De belastingverordeningen kunt u ook raadplegen

op de website van de gemeente Velsen (www.velsen.nl / Regelingenbank Velsen).
Heeft u nog vragen, dan kunt u bellen
met de werkeenheid Belastingen en
Invordering, telefoonnummer 0255567322.

