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Maatje groter en nieuwe look
Onze kranten hebben een 
nieuw uiterlijk. Het belang-
rijkste verschil is het formaat. 
We zijn overgestapt op ta-
bloid, het meest gebruikte 
krantenformaat.

In Nederland verschijnen vrij-
wel alle dag- en weekbladen op 
tabloid. Door de overstap hoe-
ven adverteerders hun materi-

aal niet meer om te zetten naar 
een afwijkend formaat.
De redactiepagina’s hebben een 
meer eigentijdse uitstraling ge-
kregen. We hebben gekozen 
voor een nieuw lettertype dat 
nog prettiger leest. Omdat we 
meer ruimte hebben, zullen we 
foto’s ook groter kunnen plaat-
sen.
Uitgangspunt blijft dat wij onze 

pagina’s zo veel mogelijk vullen 
met nieuws uit de directe omge-
ving. Daar zijn we al jaren sterk 
in en dat zullen we dus gewoon 
blijven doen.
Naast de papieren krant kunt u 
voor het laatste nieuws ook te-
recht op de website, Facebook 
en Twitter. Door deze combi-
natie zijn wij klaar voor de toe-
komst!

Echtpaar Van der Burgt kwamen 
onder meer voor de gezondheid-
stest. Het bloedsuiker, het cho-
lesterolgehalte en de bloeddruk 
werden gemeten. ,,Vorig jaar wa-
ren we hier ook al’’, vertelt Co (bij-
na 80). ,,Fijn om weer een check-
up te doen en te kijken hoe het 
met ons gaat.’’ Zijn vrouw Lida 
vult aan:,,We vinden het leuk om 
nieuwe dingen te beleven. En het 
is gezellig.’’ Ondanks hun leeftijd 
zijn ze een schoolvoorbeeld, want 
ze zwemmen en � etsen veel.
Wat bewegen betreft kon je op 
de Gezondheidsbeurs heel wat 
kanten op waar je al dan niet aan 
kon meedoen. Voor elke leef-
tijd en conditie was er keuze, van 
cross� t tot � tmix 50+  en van line-
dance tot yoga. Stichting Welzijn 
Velsen is trots op haar docenten 
die heel diverse lessen geven in 
de buurtcentra, maar ook sport-

clubs presenteerden zich. Eigen-
lijk teveel om op te noemen.
Veel mensen willen wel sporten 
maar weten niet waar te begin-
nen of hoe je het kunt volhou-
den. Gelukkig zijn er buurtsport-
coaches die mensen individueel 
en groepsgewijs aan het bewe-
gen krijgen. Na revalidatie, een 
verhuizing of een moeilijke perio-
de in je leven kan het handig zijn 
om via de buurtsportcoach hulp 
te krijgen. 
Maar ook bij Sportloket Velsen 
vind je veel inspiratie. Samen met 
vrienden een uurtje zaalvoetbal-
len of een sportief kinderfeest-
je, ook dat kan (digitaal) worden 
geregeld via het Sportloket van 
de gemeente Velsen. Wandelen 
en hardlopen zijn populair in Ne-
derland. In veel wijken wandelt 
de huisarts met groepjes door 
de wijk. Iedereen kan meedoen. 

Huisartsen, het Sociaal Wijkteam 
en buurtsportcoaches hebben re-
gelmatig overleg over hun wijk 
en dan ontstaan er mooie dingen. 
Zo worden mensen die weinig so-
ciale contacten hebben weer be-
trokken bij de samenleving.  
Buurtsportcoach Nicole Sheridan 
vult aan: ,,Mensen letterlijk in be-
weging krijgen is geen doel op 
zich.’’ Als buurtsportcoaches heb-
ben Nicole Sheridan en Ad Otten 
deze derde Gezondheidsbeurs 
vanuit Stichting Welzijn Velsen 
opgezet.Nicole: ,,Bewegen is ook 
een belangrijk middel om vereen-
zaming en sociaal isolement op 
latere leeftijd te voorkomen. Dat 
past naadloos in de doelstelling 
van de gemeente om de oudere 
inwoner zo lang mogelijk gezond 
en goed te laten functioneren in 
hun eigen woonomgeving.’’ 
In april komt de mobiele Sport-
contrainer naar Velsen. Deze is 
door Velsenaren uitgekozen als 
meest ideale manier om spor-
ten in de wijk te bevorderen. De 
Sportcontrainer gaat op route 
door de wijken. Tijdens de Ge-
zondheidsbeurs stond buiten een 

democontainer. Deze trok vooral 
kinderen aan met zijn klimmate-
riaal. Maar voor elke leeftijdsca-
tegorie is er materiaal te leen om 
leuk mee te sporten.  
Gezondheid en bewegen is een 

speerpunt van de gemeente Vel-
sen. In ieder geval vinden steeds 
meer mensen hun weg naar deze 
jaarlijkse beurs en daardoor naar 
een gezonder en plezieriger le-
ven. (Karin Dekkers)

Velsen - Voor alle Velsenaren van 40 jaar en ouder was er zondag 
een Gezondheidsbeurs in de Zeewijkhal. 40+ is een breed spec-
trum en dat zag je zeker terug in het publiek. De een kwam voor 
de test ‘Hoe gezond ben ik nu’, de ander voor kennismaking met 
een nieuwe sport, voor Olga Commandeur of voor voedingsad-
vies. Er kwamen tegen de 400 mensen naar de beurs.

Idyllisch havengezicht
IJmuiden aan Zee - Alleen op 
zondag zie je de kotters van 
IJmuiden, Urk, Katwijk en Vo-
lendam in alle rust in de Vis-
sershaven liggen.  Na een week 
hard werken zijn de vissers 
thuis bij hun familie om te ge-
nieten van hun welverdiende 
rust. 

De � ere kotters, die de inkom-
sten van heel wat vissersfamilies 
vormen, dobberen dromend op 

het stille water. Ook zij hebben 
even rust na de stormachtige da-
gen die achter ons liggen. De ha-
vens van IJmuiden zijn steeds va-
ker te zien in commercials, � lms, 
televisieseries en op het nieuws. 
Het meest idyllische havenbeeld 
zien we op zondag, als alle uitge-
varen schepen weer aan de kade 
liggen.
Gelukkig voor alle horeca-onder-
nemers rondom de haven geldt 
de zondagsrust niet voor hen. 

De zaterdagavond en de zondag 
zijn topdagen voor de restaurant-
houders die veelal met de verse 
vangst van de kotters van deze 
haven hun gasten binnenhalen. 
De vis wordt nog steeds duur be-
taald. De discussie over pulsvisse-
rij in het Europees Parlement zou 
wel eens heel nare gevolgen kun-
nen hebben voor alle vissers die 
zwaar hebben geïnvesteerd in 
deze duurzame manier van vis-
sen. (foto: Erik Baalbergen)

 ZATERDAG 3 JANUARI
AANVANG 14.30 UUR
SPORTPARK ZEEWIJK:

Deze advertentie is aangeboden door:
Zebra Uitzendbureau BV
Oliehandel Klaas de Boer BV
Cornelis Vrolijk’s Visserij Maatschappij BV
Van der Vlugt

Stormvogels tegen Robinhood
(‘Meer op zaterdag’)

 DEZE WEEK IN DE KRANT

Winter Heliolympics

IJmuiden - Met ingang van dit jaar wordt er in het restaurant van 
SHIP een driemaandelijkse expositie gehouden. SHIP wil om de drie 
maanden afwisselend een foto-expositie en een kunstexpositie hou-
den. Het werk is gerelateerd aan het Noordzeekanaalgebied en heeft 
een nautische uitstraling. Havenfotograaf Machiel Kraaij zal het spits 
afbijten. Hij exposeert tien van zijn werken. De expositie is net als 
SHIP zeven dagen per week van 10.00 tot 17.00 uur geopend en is 
vrij toegankelijk. (foto: Machiel Kraaij)

Foto’s in SHIP

KORT NIEUWS

GEEN KRANT?
0251-674433

ZIE ONZE SITE: 
JUTTER.NL

Rijbewijzen 
ingevorderd
bij controle

Santpoort-Noord - Twee auto-
mobilisten zijn hun rijbewijs kwijt 
geraakt bij een snelheidscontrole 
op de N208 bij Santpoort. Agen-
ten controleerden de snelheid 
vrijdagmiddag tussen 14.00 en 
17.00 uur. 33 automobilisten re-
den te hard (snelheid maximaal 
70 kilometer per uur).Twee rij-
bewijzen zijn ingevorderd. De 
hoogst gemeten snelheid was 
142 kilometer per uur).

Vertrouwd
en dichtbij

CDA Velsen maakt 
programma 

en kandidatenlijst 
bekend.

#ZorgVoorElkaar 

Iedere week 
in deze krant:

Informatie 
van de gemeente 
Velsen

Iedere week 
in deze krant:

Informatie 
van de gemeente 
Velsen

ALBATROS BANDEN
IJMUIDEN

www.albatrosbanden.nl

GEWOON VERTROUW 
ÓÓK VOOR ONDERHOUD
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Typisch IJmuidenTypisch IJmuidenTypisch IJmuidenTypisch IJmuidenTypisch IJmuidenTypisch IJmuidenTypisch IJmuidenTypisch IJmuidenTypisch IJmuiden
Door Erik Baalbergen
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Ingezonden brieven:
Eenieder staat het vrij te reage-
ren op artikelen of zijn mening 
te geven op ontwikkelingen die 
spelen binnen de gemeente. 
Uw ingezonden brief dient 
echter ondertekend te zijn met 
naam en adres, telefoon of e-
mailadres. De redactie behoudt 
het recht brieven in te korten of 
te weigeren.

Let op:
Nadrukkelijk maken wij u er op 
attent, dat door ons in deze krant 
geproduceerd advertentie-, 
foto-, en/of tekstmateriaal niet 
beschikbaar wordt gesteld aan 
derden. Dus ook niet per e-mail, 
fotokopie of anderszins zonder 
uitdrukkelijke, schriftelijke toe-
stemming van de uitgever!

WWW.JUTTER.NL
WWW.HOFGEEST.NL

Naast de HOV-busbaanovergang 
- voorheen spoorwegovergang 
- Groeneweg staan twee wonin-
gen onder een kap. Het zijn voor-
malige spoorwachtershuizen van 
de Hollandsche IJzeren Spoor-
weg Maatschappij langs de in 
1867 in gebruik genomen spoor-
lijn Haarlem-Alkmaar. In 1883 
wordt bij station Velzen (het la-
tere Velsen-IJmuiden Oost) de 
IJmuider Spoorlijn als aftakking 
van deze lijn in gebruik genomen. 
De twee spoorwachtershuizen, 
met nummers 9A en 9B, zijn in 
1902 gebouwd. De woning bij de 
overweg is spoorhuis 9B. In heel 
Nederland zijn langs het spoor-
wegennet dergelijke huizen ge-
bouwd. In 1919 zijn de spoor-
wachtershuizen verbouwd, waar-
bij de kap is verhoogd en dakka-
pellen zijn aangebracht. Rond het 
midden van de twintigste eeuw 
staat tussen spoorhuis 9B en de 
overweg een seinhuis, van waar-
uit de spoorbomen, wissels en 

seinen bediend worden.
Spoorhuis 9B is 32 jaar lang be-
woond geweest door Leo A. van 
Leeuwen en zijn gezin. De inmid-
dels gepensioneerde NS’er Leo is 
kenner van de IJmuider Spoorlijn 
en is onder meer medeauteur van 
het boekje ‘De IJmuider Spoorlijn. 
Zo was het’ met foto’s en wetens-
waardigheden over de verdwe-
nen spoorlijn.
Op de zuidgevel van spoorhuis 
9A staat naast het nummer ‘9A’ de 
tekst: ‘Velsen IJmuiden Oost’. De-
zelfde tekst staat ook op de zijge-
vel tussen de twee woningen aan 
de spoorbaanzijde. Dit is de naam 
van het station dat noordelijker 
aan dezelfde spoorlijn, tussen de 
overweg en het kanaal heeft ge-
legen. 
De laatste resten van dat sta-
tion zijn bij de aanleg van de 
HOV-busbaan opgeruimd. Bij de 
spoorwegen was het vroeger de 
gewoonte om de stations op ge-
vels van spoorhuizen aan te kon-

digen zodat de treinreizigers 
zich bijtijds naar de deuren kon-
den begeven. Leo weet te vertel-
len dat de oorspronkelijke tekst 
waarschijnlijk tijdens de laatste 
oorlog met kleinere letters over-
geschilderd is. Hij was ooit van 
plan om de oorspronkelijke tekst 
te herstellen maar er helaas nooit 
aan toegekomen.
Na de opening van de Velsers-
poortunnel in 1957 wordt de 
spoorlijn Haarlem-Uitgeest ver-
legd en rijden nog uitsluitend 
treinen van en naar IJmuiden 
langs het spoorhuis. In 1983 
wordt het personenvervoer over 
de IJmuider Spoorlijn opgehe-
ven. In 1994 rijdt de laatste vis-
trein langs. Nadat de laatste per-
sonentrein van Lovers’ Kenne-
merstrand Express is langsgere-
den, wordt de IJmuider Spoor-
lijn in 1998 de�nitief opgehe-
ven. Met het verdwijnen van de 
treinen uit IJmuiden zijn ook de 
meeste rails en de daarmee gere-
lateerde bebouwing verdwenen. 
De spoorwoningen zijn de enige 
overgebleven spoorgebouwen in 
IJmuiden. Een groot deel van het 
spoortracé tussen IJmuiden en 
Velsen-Zuid is nu in gebruik als 
HOV-busbaan.

Erik Baalbergen legt wekelijks een typisch IJmuidens beeld vast, 
naar aanleiding van de actualiteit, een bijzondere gebeurte-
nis, een evenement of gewoon vanwege de mooie taferelen die 
IJmuiden biedt. Achter elke foto schuilen wetenswaardigheden 
over IJmuiden. Deze week aandacht voor de twee-onder-een-kap 
spoorhuizen aan de Groeneweg.

FAMILIEBERICHTEN
NU OOK ONLINE

Leren is leuk in een maritieme 
of technische vmbo-school
IJmuiden - Heeft u in de me-
dia gelezen over de tekorten in 
het technisch en maritieme be-
roepenveld? Er is veel behoef-
te aan technici en aan maritiem 
opgeleide medewerkers. Me-
dewerkers die innovatief zijn 
en die problemen kunnen op-
lossen. 
Het Technisch College Velsen 
en het Maritiem College IJmui-
den zijn het voorportaal voor 
dergelijke beroepen. ,,Het Tech-
nisch College Velsen nodigt uit 
om na te denken over ontwik-

kelen en onderzoeken’’, zegt di-
recteur Nelie Groen.
,,Wij proberen onze leerlingen 
een onderzoekende houding 
aan te leren. Als je ie ts maakt 
of je moet een lastig stuk varen 
met slecht weer, gaat het over 
ontdekkend leren. Onze leerlin-
gen zijn doeners, ze willen din-
gen maken en wij leren ze dat 
je eerst iets moet ontwikkelen, 
dat je moet verkennen. En ook 
dat je na het maken moet kij-
ken waar je kunt verbeteren.’’
Voor kinderen is naast een 

kansrijke toekomst ook belang-
rijk dat het leuk is op school. 
Het maken van die mooie tuin-
bank of het besturen van een 
groot schip in de haven van 
IJmuiden geeft elk kind ener-
gie. Een betere motivatie om te 
leren is er niet. En het is mee-
genomen voor je toekomst dat 
zo’n opleiding straks leidt tot 
werk. 
Kom de lessen zelf ervaren tij-
dens de open avond op 9 febru-
ari of de proe�essenavond op 
21 februari. (foto: aangeleverd)

Wel of niet scheiden

Regio - Wel of niet scheiden; het 
blijft een vreselijk moeilijke beslis-
sing. Mensen doen er vaak jaren 
over voordat ze besluiten uit el-
kaar te gaan. De eerste stap naar 
het onbekende wordt vaak uitge-
steld. Er zijn veel onzekerheden. 
,,Er spelen vragen als waar ga ik 
wonen en kan ik in mijn eigen le-
vensonderhoud voorzien? Wat 
voor een gevolgen heeft het voor 
de kinderen? Hoe is het om alleen 
te leven en vind ik ooit weer een 
leuke partner?”
Aan het woord is Hans van Son 
van De ScheidingsMakelaar. Hij 
vervolgt: ,,Een heleboel stel-
len blijven om die redenen maar 
doormodderen, vooral als er kin-
deren zijn. De vraag blijft natuur-
lijk wat voor kinderen het beste is: 

twee ouders die een liefdeloze re-
latie hebben, vaak met ruzies of 
gespannen zwijgen, of twee ou-
ders die op een goede manier 
scheiden en een nieuw begin ma-
ken? Slepende con�icten na de 
scheiding zijn altijd schadelijk. 
Soms is er een andere a�aire no-
dig om de beslissing uiteindelijk 
te forceren. Op deze manier be-
reik je blijkbaar een point-of-no-
return. De dingen krijgen hun ei-
gen beloop: er is geen terugweg 
mogelijk. Het scheidingsproces 
zelf wordt hierdoor niet eenvoudi-
ger: behoefte aan revanche en ge-
voelens van wantrouwen en jaloe-
zie zijn niet de beste raadgevers, 
maar ook uit schuldgevoelens ne-
men mensen nogal eens beslissin-
gen waar ze later spijt van krijgen. 
Toch is het belangrijk om te blij-
ven praten, want alleen zo kun je 
er samen uitkomen en leer je mis-
schien ook nog luisteren naar de 
motieven van de ander. En als de 
beslissing uiteindelijk genomen 
is, kan een goede begeleiding van 
het scheidingsproces veel ellende 
voorkomen. Tijdens de scheiding 
en in de jaren daarna. Voor uzelf 
en voor uw kinderen.”
Meer informatie? De Scheidings-
Makelaar is te bereiken via tel.: 
023-6200989, 06-21236301 of 
son@scheidingsmakelaar.nl. 
Meer informatie is te vinden op 
www.scheidingsmakelaar.nl. (foto: 
aangeleverd)

Begeleiding op maat 
bij Study Consultancy
Velsen - Study Consultancy helpt 
leerlingen en studenten met stu-
diebegeleiding op maat. Sinds dit 
schooljaar is de huiswerkbegelei-
ding naast Santpoort-Noord ook 
op het Ichthus Lyceum gestart. 
Aan de hand van het geavan-
ceerde leerlingvolgsysteem HO-
Mi worden planningen gemaakt, 
vorderingen bijgehouden en 
worden ouders desgewenst da-
gelijks per e-mail op de hoogte 
gehouden. 
Begeleiding van Study Consul-
tancy biedt uitkomst, wanneer 
een leerling thuis om uiteenlo-
pende redenen vastloopt bij het 
maken en leren van zijn huiswerk. 
Bij de begeleiding ligt de nadruk 
op het aanleren van studievaar-
digheden, zoals het plannen en 
het aanbrengen van structuur. 
Daarnaast kunnen de leerlingen 
bij Study Consultancy terecht 
voor vakinhoudelijke vragen, van 
wiskunde tot Latijn. De huiswerk-
begeleiding wordt gegeven in 
kleine groepjes. Wanneer inten-
sievere ondersteuning nodig is, 
biedt Study Consultancy ook in-
dividuele begeleiding zoals bij-
les, examentraining en brugklas-

training. Met de brugklastraining 
van Study Consultancy, die dit 
voorjaar weer wordt aangebo-
den, maakt uw kind goed voor-
bereid en met zelfvertrouwen de 
spannende overstap naar de mid-
delbare school. De training is spe-
ciaal bedoeld voor leerlingen uit 
groep acht en wordt gegeven in 
kleine groepjes. 
Tijdens de training wordt inge-
gaan op het gebruik van de elek-
tronische leeromgeving, plannen, 
het aanleren van studievaardig-
heden en het oefenen met leer-
strategieën. Aan het einde van 
de training hebben leerlingen de 
vaardigheden die zij nodig heb-
ben bij het starten van de eer-
ste klas op de middelbare school. 
Doordat ze weten wat hen staat 
te wachten en hoe ze kunnen le-
ren, neemt dit spanning weg en 
levert dit zelfvertrouwen en moti-
vatie op. Dit zelfvertrouwen kun-
nen ze inzetten om een �itsende 
start te maken in de brugklas!

Meer weten? Bel 023-539 26 64, 
mail naar info@studyconsultan-
cy.nl of kijk op www.studyconsul-
tancy.nl. (foto: aangeleverd)

Zorgvrij zoekt 
vrijwilligers
Velsen-Zuid - Voor de diverse ac-
tiviteiten op informatieboerde-
rij is het Recreatieschap Spaarn-
woude op zoek naar vrijwilligers. 
Zonder enthousiaste vrijwilligers 
kunnen veel activiteiten de boer-
derij Zorgvrij niet meer plaatsvin-
den. Kennismaken met de andere 
vrijwilligers kan tijdens de winter-
borrel  op vrijdag 16 februari. Zie 
ook www.zorgvrij.nl/vrijwilligers. 
(foto: aangeleverd)
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Hofstede-toernooi: 
stand na vier weken
Velsen - Het Hofstede biljarttoer-
nooi is inmiddels vier weken aan 
de gang en na een enerverende 
strijd zijn de �nalisten uit beide 
poules bekend. Na een weekje rust 
kunnen zij zaterdag in het �nale-
weekend weer volop aan de bak.
In poule A wonnen Heerendui-
nen en Hofstede hun laatste wed-
strijd tegen resp. Dukdalf en Vis-
serhuis met wel heel ruime cij-
fers. De eindstand van Heerendui-
nen-Dukdalf was 88-74 terwijl Hof-
stede met 82-68 het Visserhuis de 
baas bleef.  Hierdoor eindigt Hee-
renduinen als eerste in deze pou-
le met 263 punten. Tweede is de 
Hofstede. met 233 punten. Der-
de is de Dukdalf met 231 pun-
ten en als vierde eindigt het Vis-
serhuis met 230 punten. De twee 
laatst genoemde teams zijn nu uit-
gespeeld. 
In poule B werd maar één wed-
strijd gespeeld namelijk Velser-
broek tegen de Watertoren. De 
Watertoren won hier met groot 
verschil (90-73). Hierdoor eindigt 
de Watertoren met 258 punten als 

eerste in haar poule. Als tweede 
eindigt Velserbroek met 255 pun-
ten. Derde werd IJmuiden met 236 
punten en als laatste eindigde het 
Terras met 231 punten. Hierdoor 
zijn IJmuiden en het Terras uitge-
speeld terwijl de Watertoren en 
Velserbroek zich hebben geplaatst 
voor de �naledag.
Een en ander resulteert in de vol-
gende �nalepartijen die op zater-
dag 3 februari worden gespeeld. 
Om de eerste en tweede plaats 
strijden de Watertoren tegen de 
Heerenduinen. Deze wedstrijd be-
gint ’s middags om 13.00 uur. ‘s 
Morgens om 09.00 uur spelen Hof-
stede en Velserbroek om de derde 
en vierde plaats.
Direct na a�oop van de middag-
partijen vindt de prijsuitreiking 
plaats. Voor het winnende team 
staat een fraaie wisselbeker klaar. 
Verder krijgt de beste speler van 
het toernooi de Johan Helder tro-
fee uitgereikt. Deze laatste prijs 
wordt jaarlijks uitgereikt en is dus 
geen wisseltrofee. (foto: aangele-
verd)

Seniorenvakantie 
Regio – Elke zomer organise-
ren Ans Captijn en Henny Nij-
man vanuit de Naaldparochie 
in Santpoort een gezellige acht-
daagse vakantie voor senio-
ren uit de regio Velsen en Haar-
lem. In 2018 gaat het gezelschap 
van maandag 13 augustus tot en 
met  maandag 20 augustus naar 
Grand Hotel Monopole in Valken-
burg aan de Geul.  
De vakantiegangers worden van-
af Santpoort en Velserbroek met 
de bus opgehaald. Er zijn gedu-
rende de week verschillende leu-
ke bustochtjes. Ook ‘s avonds zijn 
er leuke programma’s en activitei-
ten. Het verblijf in het hotel is ge-
heel verzorgd, van ‘s morgens het 
ontbijtbu�et, ‘s middags lunch en 
‘s avonds het diner. De kamers 

zijn bereikbaar met de lift en zijn 
voorzien van bad/douche, toilet, 
safe, TV, telefoon, radio en draad-
loos internet. De prijs voor de ge-
heel verzorgde vakantie  is 555 
euro per persoon voor een twee-
persoons kamer. De toeslag voor 
een eenpersoonskamer is 10 eu-
ro per nacht. Het is belangrijk dat 
de deelnemers zichzelf kunnen 
wassen en aankleden. Een rolla-
tor kan zonder probleem mee.
Wilt u meer informatie of wilt u 
zich aanmelden voor de reis, dan 
kunt u contact opnemen met Ans 
Captijn via 023-538 09 63 of mo-
biel 06-28876904 of met Hen-
ny Nijman via 023-537 37 42.  Op 
de foto de seniorenreis van 2017 
in Friesland. (foto: Hans Schone-
veld)

Regio - Per 1 januari 2021 gaat er 
heel wat veranderen op het ge-
bied van regels, informatie, partici-
patie en verloop van ontwikkelin-
gen wat bouwen in onze leefom-
geving betreft. 
Het gaat dan om de nieuwe Omge-
vingswet die meer ruimte voor ini-
tiatieven wil geven en tegelijker-
tijd staat voor kwaliteit en lokaal 

maatwerk. Alle gemeenten in Ne-
derland krijgen hiermee te maken. 
De gemeente Velsen werkt samen 
met Beverwijk en Heemskerk aan 
de voorbereiding van de nieuwe 
wet. Voor de IJmond staat het be-
reiken en in stand houden van een 
veilige en gezonde leefomgeving 
voorop. Een ander belangrijk stre-
ven is een doelmatig beheer.

Nieuwe Omgevingswet

00 xx maand 2018

1 FEBRUARI
Voorlichtingsbijeenkomst over 
atrose bij Fysiotherapie Maas in 
IJmuiden. Van 10.30 tot 12.00 
uur.

Ko�eochtend in Bibliotheek Van 
10.30 tot 12.00 uur.

Buitenplaats Beeckestijn: Ten-
toonstelling ‘Amulet’. Geopend 
van 11.00 tot 16.00 uur. Toegang 
4 euro.

2 FEBRUARI
Buitenplaats Beeckestijn: Ten-
toonstelling ‘Amulet’. Geopend 
van 11.00 tot 16.00 uur. Toegang 
4 euro.

Pieter Vermeulen Museum: Ten-
toonstelling ‘Tuin vol Geheimen’. 
Voor iedereen vanaf 3 jaar. Open 
van 13.00 tot 17.00 uur.

Film ‘lion’ in ‘t Brederode Huys, 
Bloemendaalse 201 Santpoort-
Zuid. Aanvang 14.00 uur.

Rondom Wereldkankerdag or-
ganiseert het Rode Kruis Zie-
kenhuis in Beverwijk twee infor-
matiebijeenkomsten. Vandaag: 
Nieuwe ontwikkelingen in de 
zorg rondom kanker. Aanvang 
18.30 uur. Aanmelden: www.
rkz.nl/agenda. (tweede bijeen-
komst zie 5 februari)

Kennemer College Beroepsge-
richt houdt informatieavond 
voor ouders om 19.30 uur. Het 
adres is Van Riemsdijklaan 103 
in Heemskerk.

(foto: Cees Baart)
Bosuilenexcursie voor de jeugd, 
georganiseerd door de Vogel-
werkgroep Midden-Kennemer-
land. Start 19.30 uur vanaf de 
parkeerplaats van landgoed Mar-
quette in Heemskerk. 

(foto: aangeleverd)
Nadezda Filippova in ‘ Mosterd-
zaadje, Kerkweg 29 Santpoort-
Noord. Aanvang 20.00 uur. Toe-
gang gratis, bijdrage in de on-
kosten wenselijk.

3 FEBRUARI

Buitenplaats Beeckestijn: Ten-
toonstelling ‘Amulet’. Geopend 
van 11.00 tot 16.00 uur. Toegang 
4 euro.

Oefenwedstrijd Waterloo G2 te-
gen gehandicaptenteam van VV 
Bergen. Aanvang 11.00 uur. Pu-
bliek is van harte welkom.

Zee- en Havenmusuem IJmuiden 
open van 13.00 tot 17.00 uur. Ex-
positie ‘Vissersschepen’ door Jan 
de Reus en ‘IJmuiden Weerspie-
geld’. 3 Speurtochten voor kinde-
ren van kleuter tot puber. 

G Disco in De Koe in Velserbroek 
voor mensen vanaf 18 jaar met 
een beperking. Van 19.30 tot 
22.00 uur. Toegang 2,50 incl. 1 
consumptie.

(foto: Marcel van den Broek)
Martijn Kardol In Kennemer The-
ater Beverwijk, 20.15 uur. Uitste-
kende verteller met theatrale tru-
kendoos. 

4 FEBRUARI
Buitenplaats Beeckestijn: Ten-
toonstelling ‘Amulet’. Geopend 
van 11.00 tot 16.00 uur. Toegang 
4 euro. Maandelijkse rondleiding 
ddooor huis en tuin. Deelname 
7,- incl. bezoek tentoonstelling. 
Aanvang 14.00 uur. Opgeven via 
info@buitenplaatsbeecekstijn.nl

(foto: Paul ten Have)
IVN-wandeling in de Wimme-
nummerduinen start 11.00 uur 
bij het PWN-informatiebord op 
het parkeerterrein aan het Nach-
tegalenpad, aan de noordkant 
van Egmond aan den Hoef. (foto: 
Paul ten Have)

(foto: aangeleverd)
Zee- en Havenmusuem IJmuiden 
open van 13.00 tot 17.00 uur. Ex-
positie ‘Vissersschepen’ door Jan 
de Reus en ‘IJmuiden Weerspie-
geld’. 3 Speurtochten voor kinde-
ren van kleuter tot puber. Gratis 
rondleiding om 14.30 uur (na en-
tree).

Pieter Vermeulen Museum: Ten-
toonstelling ‘Tuin vol Geheimen’. 
Voor iedereen vanaf 3 jaar. Open 
van 13.00 tot 17.00 uur.

Santpoorts Dictee voor heel Ken-
nemerland in ‘t Brederode Huys, 
Bloemendaalsestraatweg 201 
Santpoort-Zuid. Van 13.30 tot on-
geveer 16.30 uur.

▲

Rondleiding Een Zee van Staal. 
Verzamelen om 14.00 uur bij de 
ingang van het park, Reynders-
weg.

(foto: aangeleverd)
Verhaallezing ‘Wie bén jij nou ei-
gelijk?’ in St. Raphaëlkerkje, po-
pellaan 1 Bloemendaal. Aanvang 
14.00 uur.

Artem Trio in ‘t Mosterdzaadje, 
Kerkweg 29 Santpoort-Noord. 
Aanvang 15.00 uur. Toegang gra-
tis, bijdrage in de onkosten wen-
selijk.

Coup Deville in Café Bartje, 
Hoofdstraat Santpoort-Noord. 
Aanvang 17.00 uur.

5 FEBRUARI
Open repetitieweek bij Soli in 
Santpoort-Noord. Zie ook www.
soli.nl.

Rondom Wereldkankerdag orga-
niseert het Rode Kruis Zieken-
huis in Beverwijk twee informa-
tiebijeenkomsten. Vandaag: Zorg 
wanneer genezing niet meer mo-
gelijk is. Aanvang 18.30 uur. Aan-
melden: www.rkz.nl/agenda. 
(eerste bijeenkomst zie 1 febru-
ari)

Themabijeenkomst over kanker 
om 19.00 uur in het Rode Kruis 
Ziekenhuis te Beverwijk in per-
soneelsrestaurant op tweede 
etage. Er wordt gesproken over 
de palliatieve zorg in de behan-
deling van patiënten met kan-
ker, zorg wanneer genezing niet 
meer mogelijk is. Aanmelden via 
www.rkz.nl/agenda. 

Informatiebijeenkomst over col-
lectieve vrijwilligersverzekering 
in gemeentehuis Uitgeest, 19.30-
21.30 uur. Aanmelden via www.
vrijwilligersacademiebuch.nl.

(foto: Peter Mol)
Lezing over de Overbuurt in Cas-
tricum door Peter Mol van Land-
schap Noord-Holland in Tuin van 
Kapitein Rommel, 20.00 uur. (fo-
to: Peter Mol)

(foto: Bob Bronsho�)
Literaire ontmoeting met schrij-
ver, columnist en tv-persoonlijk-
heid Özcan Akyol in Kennemer 
Theater Beverwijk, 20.00 uur. 

6 FEBRUARI
Kledingbeurs Het Kruispunt van 
10.00 tot 12.00 uur in Velser-
broek. 

Open repetitieweek bij Soli in 
Santpoort-Noord. Zie ook www.
soli.nl.

Voorlichtingsbijeenkomst over 

atrose bij Fysiotherapie Maas in 
IJmuiden. Van 10.30 tot 12.00 
uur.

Gratis presentatie ‘leuk en veilig 
online’ van 14.00 tot 16.00 uur in 
bibliotheekvestiging Beverwijk, 
Kerkplein 5. Aanmelden vooraf is 
niet nodig. 

Cybercrime Seminar voor onder-
nemers in de Buch-gemeenten 
in Dorpshuis De Blinkerd, Heere-
weg 150 in Schoorl. Info: team-
veiligheid@debuch.nl.

7 FEBRUARI
OIG tweedehandswinkel open  
aan de Industriestraat IJmui-
den. Van 09.00 tot 12.00 uur. In-
fo: 0255-522330.

Open repetitieweek bij Soli in 
Santpoort-Noord. Zie ook www.
soli.nl.

Zee- en Havenmusuem IJmuiden 
open van 13.00 tot 17.00 uur. Ex-
positie ‘Vissersschepen’ door Jan 
de Reus en ‘IJmuiden Weerspie-
geld’. 3 Speurtochten voor kin-
deren van kleuter tot puber. Gra-
tis rondleiding om 14.30 uur (na 
entree).

(foto: aangeleverd)
Pieter Vermeulen Museum: Ten-
toonstelling ‘Tuin vol Geheimen’. 
Voor iedereen vanaf 3 jaar. Open 
van 13.00 tot 17.00 uur. Work-
shop knutselen. 13.30-1530 uur. 
Kosten 1,50 bovenop de entree-
prijs.

Longpuntbijeenkomst van 14.30 
tot 16.00 uur in het Rode Kruis 
Ziekenhuis, personeelsrestau-
rant tweede etage. Onderwerp 
deze keer: ondersteunende zorg 
bij de laatste fase van COPD. Toe-
gang is gratis. Aanmelden via tel. 
0251-654060 of 072-533 63 95 of 
per e-mail: beverwijk@longpunt.
longfonds.nl

8 FEBRUARI

Ko�eochtend in Bibliotheek Van 
10.30 tot 12.00 uur.

Open repetitieweek bij Soli in 
Santpoort-Noord. Zie ook www.
soli.nl.

Aanmelden
 gratis nieuwsbrief via 
nieuws@rtvseaport.nl

rtvseaport.nl/agenda
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D66 Velsen presenteert 
verkiezingsprogramma
Velsen - Het verkiezingsprogram-
ma ‘D66Velsen krijgt het voor el-
kaar’ is zaterdag gepresenteerd 
aan de inwoners van Velsen. De 
kandidaat-raadsleden waren aan-
wezig in Santpoort, Velserbroek 
en IJmuiden om het programma 
toe te lichten aan de hand van de 
10 belangrijkste speerpunten. 
 Volgens lijsttrekker en wethou-
der Annette Baerveldt ligt er weer 
een mooi programma waarmee 
D66Velsen met trots de verkie-
zingen in gaat: ,,Met dit verkie-
zingsprogramma laat D66Velsen 
zien dat wij staan voor nog bete-
re zorg en een duurzamer Velsen. 

Voor een Velsen waar aandacht is 
voor kunst, sport en gelijke kan-
sen voor iedereen. Met onze fan-
tastische kandidaten gaan wij 
ook volgende periode weer wer-
ken aan een Velsen waar het pret-
tig wonen is!’’
Aangezien D66Velsen het be-
langrijk vindt dat de titel ‘D66Vel-
sen krijgt het voor elkaar’ meer is 
dan een lege kreet, is het eerste 
hoofdstuk een samenvatting van 
wat D66Velsen de afgelopen vier 
jaar voor elkaar heeft gekregen. 
Het verkiezingsprogramma staat 
op de website van D66Velsen. (fo-
to: aangeleverd)

Lezing ‘Wie ben 
je nu eigenlijk?’
Bloemendaal - Hoe denk je over 
jezelf? Als je niet de liefde in je 
leven hebt die je wilt; als je niet 
het geld hebt waar je graag over 
wilt beschikken; als je niet de ge-
moedsrust vindt waar je naar ver-
langt, wat voor overtuigingen 
koester je dan? Wellicht saboteer 
je jezelf onbewust door te den-
ken dat je het niet verdient. Dat 
je niet goed genoeg bent, dat 
je niet belangrijk genoeg bent. 
Zoek internet er op na en je krijgt 
al gauw meer dan 70 miljoen we-
bresultaten. Crisis in ons zelf-
beeld! Èn een leuke uitdaging om 
op een speelse, bijzondere en on-
gewone manier dit tij te keren. Je 
verdient het! 
De verhaallezing vindt zondag 4 
februari van 14.00 tot 16.00 uur 
plaats in het St. Raphaëlkerkje 
aan de Popellaan 1 in Bloemen-
daal. Bijdrage 9 euro inclusief kof-
�e, thee, schrijfgerei. Reserveren 
is niet nodig. 

Raad redt schouwburg 
onder strenge voorwaarden
Velsen - De Stadsschouwburg 
Velsen is gered. De gemeente-
raad heeft vorige week inge-
stemd met het voorstel om maxi-
maal 1,5 miljoen euro ter be-
schikking te stellen om de tekor-
ten weg te werken en een nieu-
we start met het theater te kun-
nen maken.
Aan het reddingsplan zijn wel de 
nodige voorwaarden gebonden, 
waarvoor de raadsleden nog een 

amendement en een motie aan-
namen. Zo verlangen zij dat het 
rendement op de voorstellingen 
verbetert, de organisatie wordt 
versterkt en de eigen inkomsten 
worden verhoogd. 
Ook moet de gemeente intensie-
ver controleren en de raad infor-
meren en kan de schouwburg de 
laatste 500.000 euro van de ge-
reserveerde 1,5 miljoen alleen 
ontvangen als de toezichthou-

der van de gemeente het college 
hierover later in het jaar positief 
adviseert. Ook moet de schouw-
burg nadrukkelijk de samenwer-
king zoeken met andere organi-
saties, zoals de bibliotheek, het 
kunstencentrum, stichting Wel-
zijn en de diverse verenigingen.
Op de website van RTV Seaport is 
de integrale herhaling en een sa-
menvatting te zien van de raads-
vergadering. (bron: RTV Seaport)

Nieuw maar vertrouwd gezicht
Regio - Coby Feenstra is met 
haar ervaring van ruim 20 jaar 
een bekend gezicht in de uit-
vaartbranche. Nieuw is dat zij 
sinds begin november zelfstan-
dig uitvaartverzorging aan-
biedt. 

,,Het leven kan soms raar lopen’’, 
vertelt zij. Zo kreeg Coby onlangs 
de mogelijkheid om zelfstandig 
aan de slag te gaan, waarbij ze al-
le kennis en ervaring die zij ver-
gaarde toen zij werkte voor gro-
te keurmerk bedrijven, nu in wil 
zetten voor haar eigen bedrijf. ,,Ik 
heb goede mensen om mij heen 
en uitstekende leveranciers. Kwa-
liteit staat immers voorop.’’ 
Coby weet als geen ander dat je 
als uitvaartverzorger goed moet 
kunnen luisteren en moet be-
schikken over een groot inle-
vingsvermogen. Tevens is zij in 
staat om met families de hele  
plechtigheid inhoudelijk in te vul-
len en voor te bereiden. ,,Als na-
bestaanden dat zelf moeilijk vin-
den, gaan we samen in gesprek 
om iets moois op papier te zetten 
zodat  het afscheid voor iedereen 
een mooie herinnering wordt 
waarmee men verder kan gaan in 
het rouwproces.’’
Haar werkgebied is regio Alk-
maar, Haarlem, Velsen, tot Lei-
den aan toe. Coby is goed op de 
hoogte van de gebruiken en li-
turgie van Christelijk Nederland 

waardoor zij het �jn vindt om ook 
mensen die aan een kerk  verbon-
den zijn  te adviseren rondom de 
kerkelijke uitvaart. Het helpen en 
ondersteunen van nabestaan-
den is voor haar vanzelfsprekend. 
,,Mensen voelen zich vaak snel 
vertrouwd met mij. Dat is belang-
rijk omdat je als uitvaartverzor-

ger in korte tijd veel met elkaar 
optrekt in moeilijke en verdrieti-
ge omstandigheden waarbij ver-
trouwen dan een heel belangrij-
ke factor is.’’
Meer weten over Coby Feen-
stra Uitvaartverzorging? Kijk op 
www.cf-uitvaartzorg.nl of bel 06-
16264547. (foto: aangeleverd)

Win vrijkaarten voor MOTORbeurs
Regio - Van 22 tot en met 25 fe-
bruari is het weer tijd voor het 
grootste motorspektakel van Ne-
derland; de MOTORbeurs Utrecht. 
Motorrijders en -liefhebbers vin-
den hier werkelijk alles wat met 
motoren te maken heeft. Van gro-
te motorenhandelaren tot reisor-
ganisaties, motorclubs, motorver-

huur en gereedschap en heel veel 
meer. Op MOTORbeurs Utrecht 
tonen bijna alle importeurs, dea-
lers en handelaren hun nieuwe 
modellen voor het aankomende 
seizoen en een uitgebreid aan-
bod jonge occasions. 
Daarnaast staan er traditiege-
trouw spectaculaire en leuke ac-

tiviteiten op het programma. Net 
als voorgaande jaren barst de 
Jaarbeurs in Utrecht uit zijn voe-
gen van de actie. 
Wie in aanmerking wil komen 
voor twee vrijkaarten kan een e-
mail sturen naar of dat schriftelijk 
doorgeven, geadresseerd aan de-
ze krant.

D66 motie 
statiegeld
Velsen – D66Velsen heeft in de 
gemeenteraad van 25 januari 
een motie ingediend om aan te 
haken bij de Statiegeldalliantie. 
Hierin werken gemeenten en mi-
lieuorganisaties samen. Doel van 
deze alliantie is om in Nederland 
statiegeld te he�en op blikjes en 
kleine pet�essen.
Kleine plastic �esjes en drankblik-
jes belanden vaak op straat of zor-
gen voor overvolle bakken. Het 
opruimen daarvan kost gemeen-
schapsgeld. Dus waarom geen 
statiegeld he�en op die blikjes en 
kleine pet�esjes? De Duitsers en 
Scandinaviërs waren ons al voor. 
Het resultaat in bijvoorbeeld 
Zweden is dat je zelden zwerf-
afval tegenkomt in de vorm van 
blikjes of pet�esjes, want wie laat 
er nu geld liggen? Kortom, het 
werkt. Tijd dus voor actie. Behal-
ve VVD en Forza steunden alle an-
dere partijen in de gemeenteraad 
deze motie.
Hopelijk gaat het ook in Neder-
land lukken om statiegeld inge-
voerd te krijgen op blikjes en klei-
ne pet�essen. Velsen gaat in elk 
geval deel uit maken van de Sta-
tiegeldalliantie. Wie weet gaan 
we Nederland in het algemeen 
en met deze motie Velsen in het 
bijzonder weer een beetje scho-
ner en duurzamer maken.

Zorg voor Elkaar

CDA Velsen stelt 
verkiezingsprogramma vast
Driehuis - Op 16 januari is tij-
dens een algemene ledenverga-
dering van het CDA Velsen zo-
wel de kandidatenlijst als het 
verkiezingsprogramma de�ni-
tief vastgesteld. 

Tijdens de algemene ledenverga-
dering hebben de leden van CDA 
Velsen de de�nitieve kandidaten-
lijst vastgesteld. Naast een aantal 
vertrouwde namen, kozen de le-
den voor een aantal nieuwe, en-
thousiaste gezichten. In de aan-
loop naar de gemeenteraadsver-
kiezingen van 21 maart gaan de 
burgers van Velsen van hen horen!
Naast de kandidatenlijst werd het 
ambitieuze verkiezingsprogram-
ma Zorg voor Elkaar vastgesteld. 

Uit het programma komt duidelijk 
naar voren dat voor het CDA Vel-
sen zorg, veiligheid en omgangs-
vormen de belangrijkste thema’s 
zijn bij de aankomende verkiezin-
gen. Ook het belang dat het CDA 
hecht aan een divers en sterk ver-
enigingsleven en aan groen & 
duurzaamheid is goed terug te le-
zen in het programma. Het verkie-
zingsprogramma staat op www.
cdavelsen.nl. 
De ledenvergadering van CDA 
Velsen kwam op een politiek sail-
lant moment, omdat de avond 
vóór de vergadering CDA-wet-
houder Robert te Beest opstap-
te naar aanleiding van het dossier 
Stadsschouwburg Velsen. Te Beest 
kreeg in de vergadering ruimte 

om zijn handelswijze en keuze te 
delen en ontving daarvoor van de 
aanwezige leden steun en waar-
dering.
De de�nitieve kandidatenlijst van 
CDA Velsen voor 2018 is 1. Robert 
te Beest (lijsttrekker), 2. Annekee 
Eggermont, 3. Cees Sintenie, 4. Gi-
deon Nijemanting, 5. Frans Blok-
land, 6. Jacqueline Staats-de Vries, 
7. Ruben Oostwouder, 8. Jankees 
Salverda, 9. Arjan Kloppers, 10. 
Dirk van Limpt, 11. Zaynab Al-Hus-
sein, 12. Roos Hermans, 13. Gert 
Jan van der Hulst, 14. Joost Mer-
tens, 15. Marianne Castien-van 
Eijk, 16. Hans Paap, 17. Charles 
Hegger, 18. Ties van Veelen en 19. 
Antonio Hammerstein. (foto: aan-
geleverd)

Welzijnsstichtingen 
zoeken nieuw bestuurslid
IJmond - Stichting Welzijn Vel-
sen en Stichting Welzijn Bever-
wijk zoeken een nieuw bestuurs-
lid/ beoogd lid Raad van Toezicht. 
Het bestuur is op dit moment 
nog een vrijwilligersbestuur dat 
zoveel mogelijk een toezicht-
houdende rol vervult. De intentie 
is om uiterlijk per 1 januari 2019 
over te stappen op een raad van 

toezicht en een professionele be-
stuurder. Gezocht wordt naar ie-
mand met deskundigheid op het 
gebied van agogisch werk, jon-
gerenwerk,  maatschappelijke 
ondersteuning en peuter- en kin-
deropvang.
Alle informatie over de vacature is 
te vinden op www.welzijnvelsen.
nl en www.welzijnswb.nl.

Doe mee met de mail & winactie op
www.lijfengezondheid.nl/mailenwin
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Stormvogels laat zich 
niet verrassen door DCG
IJmuiden - Op 9 december 
stond voor concurrent Zand-
voort een uitwedstrijd in Am-
sterdam tegen DCG op het pro-
gramma en ondanks heel veel 
kansen slaagden de Zandvoor-
ters er niet in tot scoren te ko-
men. DCG deed dat eenmaal en 
zodoende werd Goliath versla-
gen door David.
Trainer Sjaak Lettinga had zijn 
jongens heel duidelijk gemaakt 
dat DCG absoluut niet onder-
schat mocht worden en daar gaf 
zijn team overduidelijk gehoor 
aan. Na 2 x 45 minuten stond 
een eindstand van 0-3 op het 
scorebord; een uitslag die een 
stuk hoger had kunnen zijn wa-
re het niet dat het vizier bij een 
heel groot aantal spelers niet op 
scherp stond. Tegen DCG kwam 
het team van trainer Sjaak Let-
tinga heel sterk uit de startblok-
ken en vooral Huseyin Yilmaz 
werd een plaag voor de Am-
sterdamse verdediging, maar 
zijn acties waren niet besteed 
aan de IJmuidense aanvallers of 
strandden in schoonheid. Vooral 
Fernando Alphenaar ging in die 
fase te nonchalant met de aan 
hem geboden kansen om.
Na 20 minuten werd Yilmaz bin-
nen de beruchte lijnen onderuit 

gehaald en Gregory van Nieuw-
koop had de taak Stormvogels 
eindelijk aan de verdiende voor-
sprong te helpen, maar doel-
man Redouane Krap wilde hier 
niet aan meedoen door de bal te 
stoppen. Hierna volgde een pe-
riode van moeilijk voetbal aan 
IJmuidense kant en DCG werd 
daardoor in de kaart gespeeld. 
Dit duurde gelukkig slechts 10 
minuten, want na een half uur 
spelen maakte Van Nieuwkoop 
zijn gemiste strafschop met een 
prachtgoal goed. Doelman Krap 
ging nu wel in de fout door de 
bal precies voor de schietgrage 
voeten van Van Nieuwkoop te 
schieten en met een uitstekend 
afstandsschot wist hij de Am-
sterdamse goalie vanaf pl.m. 45 
meter het nakijken te geven, 0-1.  
Na de thee was Stormvogels op-
nieuw de bovenliggende par-
tij, creëerde zich vele kansen die 
het eerste kwartier alle onbe-
nut bleven. Na ruim een uur spe-
len werd Brian Ezeoke, na een 
mooie combinatie met Stijn van 
der Voort, onreglementair bin-
nen de beruchte lijnen onder-
uit gehaald en voor de tweede 
keer wees de leidsman naar de 
stip. Nu werd Danny Blok aange-
steld dit varkentje te wassen en 

deed dit onberispelijk, 0-2. Door 
dom balverlies op het midden-
veld zag doelman Germain Eb-
beling de bal vijf minuten later 
op de lat afketsen.
Halverwege de tweede helft 
werd na een paar mooie com-
binaties Brian Ezeoke een niet 
te missen kans geboden en heel 
beheerst tilde hij de stand naar 
0-3. De invallers Roy Schoorl en 
Thomas Scholten kregen daar-
na de gelegenheid de stand te 
vergroten, maar ook zij konden 
bijgeschreven worden op de 
lijst van kansenmissers. De laat-
ste tien minuten kreeg Storm-
vogels een handvol kansen: ve-
le reddingen werden verricht 
door doelman Krap, door te veel 
nonchalance opnieuw gemist of 
door zelfzuchtig handelen.
Trainer Lettinga na afloop: ,,Mijn 
Zandvoort-collegatrainer Sau-
nier sprak vorige maand over 40 
gemiste kansen; ik spreek over 
iets meer dan de helft, maar wij 
scoorden driemaal. En dat is een 
heel lekker verschil van 3 pun-
ten.” 
Zaterdag komt Robinhood naar 
Zeewijk en Stormvogels zal dan 
alles in het werk moeten stellen 
een negende overwinning op rij 
te mogen vieren.

Telstar maakt in tweede 
helft het verschil

Een door heel de catacomben 
hoorbare donderspeech van 
coach Mike Snoei in de rust 
deed het wedstrijdbeeld volle-
dig kantelen. Door de verras-
sende uitslagen op de andere 
velden mag en kan Telstar weer 
dromen van meer. 
Veertig punten uit 22 wedstrij-
den. De vierde plaats. Weerga-
loze doelpunten van magistrale 
spelers. Het zijn ongekende tij-
den voor iedereen die de club 
uit Velsen-Zuid een warm hart 
toedraagt. Maar aan één speci-
�ek onderdeel ontbreek het tel-
kens: een uitverkocht huis. Zelfs 
de social media-hype ‘#die-
tentmoetvol’ kon er niet voor 

zorgen dat alle 3.625 plekken 
bezet waren tegen Go Ahead 
Eagels afgelopen november. 
Snoei zag zich genoodzaakt een 
oproep te doen. “Wij zijn enorm 
blij met u op de tribunes, maar 
wij hebben nog altijd een aan-
tal plekken die wij willen vullen. 
Verkondig Telstar. Wij bouwen 
aan iets mooi. En iedereen moet 
daar deel van willen zijn!” 
De boodschap van de inmid-
dels zeer populair geworden 
coach was zeker niet tegen do-
venmansoren gericht. Maar he-
lemaal vol zat het stadion nog 
bij lange na niet tegen de Alk-
maarse beloften. De thuisblij-
vers hadden zich, ergens be-

grijpelijkerwijs, niet beseft dat 
de wedstrijd tegen de num-
mer 19 zo’n spektakelstuk zou 
opleveren. De beloftevolle Fer-
dy Druij�, die een kleine 24 uur 
later zijn debuut in de hoofd-
macht zou maken, kopte tegen 
het einde van de tweede helft 
de 1-0 binnen. Telstar wist daar, 
met name via Platje, zeer spora-
disch iets tegenover te stellen. 
Een lange voetbalavond was 
voor de boeg. 
De mannen van Snoei wisten in 
de tweede helft overtuigend or-
de op zaken te stellen. De kan-
sencarrousel leverde uiteinde-
lijk twee, opnieuw fraaie, tref-
fers van Osman en Platje op. 
Door het puntenverlies van NEC 
en Fortuna kan zelfs weer stie-
kem naar de koppositie worden 
gekeken. Eerst wachten nog de 
cruciale wedstrijden tegen Den 
Bosch (uit) en Jong Ajax (thuis). 
(Douwe de Vries, foto: 1963-pic-
tures.nl)

Velsen-Zuid - Een groter contrast tussen een eerste en tweede Tel-
star-helft zal er dit seizoen waarschijnlijk niet meer zo snel zijn. 
De van een blessure teruggekeerde Ilias Bel Hassani dartelde vrij-
dagavond ouderwets over het Velsense kunstgras. Zijn veelal ge-
niale steekpassjes, voorzetten en spelhervattingen lieten de Wit-
te Leeuwen in eerste instantie kans- en weerloos. In het eerste be-
drijf dan.

Velsen buigt 
voor AFC’34
Driehuis - Zondag dan eindelijk 
de eerste wedstrijd - na de lan-
ge winterstop - tegen AFC ’34 uit 
Alkmaar. Ondanks het toch wel 
koude weer waren er nog heel 
wat supporters op deze ont-
moeting afgekomen.
AFC ’34 begon de wedstrijd di-
rect met aardig combinatievoet-
bal ondanks het niet al te beste 
veld. De ploeg uit Alkmaar cre-
eerde diverse kansen maar had 
moeite met de richting of stuit-
te op doelman Sander van der 
Lugt. AFC ’34 had er dus duide-
lijk zin in en Velsen liep voorlo-
pig achter de feiten aan. Sander 
van der Lugt redde na een kwar-
tier met de voet na een schot 
van Luc Schu�elen. Een minuut 
later een overtreding net bui-
ten het strafschopgebied. Bas 
Kansen ontfermde zich over de-
ze vrije trap en krulde de bal di-
rect in de linker bovenhoek: 0-1. 
AFC ’34 beheerste de wedstrijd 
en een nieuwe vrije trap van Bas 
Kansen vloog maar net naast het 
doel. Velsen probeerde wel tot 
een aanval te komen, maar de 
lange ballen op Patrick Castri-
cum en Jesse van de Meer lever-
den helemaal niets op en ook de 
Velser pogingen tot combineren 
konden de verdedigers van AFC 
’34 niet verontrusten.  Verder 
dan af en toe een schotje rich-
ting doelman Joey Wisse kwam 
Velsen niet. Ondank het vele bal-
bezit van de Alkmaarders waren 
er niet heel veel kansen om de 
voorsprong te verdubbelen.
Na de thee een iets feller Vel-
sen met meteen een goede kans 
via Patrick Castricum: een halve 
omhaal bij de eerste paal werd 
door doelman Joey Wisse uit de 
hoek gestompt. Aan de andere 
bracht Sander redding bij een 
goede mogelijkheid voor AFC 
waarna hij  met zijn uittrap Jes-
se van der Meer lanceerde. Om-
dat de meeste spelers van AFC 
’34 nog op de terugweg wa-
ren rende Jesse van de Meer in 
zijn uppie naar het Alkmaarse 
doel. Een botsing met doelman 
Joey Wisse bleek niet te vermij-
den en helaas moest Jesse ge-
blesseerd het veld verlaten. AFC 
hield verder de zaak onder con-
trole en zelfs een gelukstre�er 
voor Velsen bleef uit. De enige 
“winst” voor Velsen was een veel 
te groot aantal gele kaarten. Wat 
dat betreft bespeelde AFC de 
scheidsrechter handiger. Al met 
al een zeer teleurstellende ver-
toning deze middag. Er is vol-
doende werk aan de winkel voor 
volgende week.

NIEUWS van de voetbalvelden

BC IJmond 5 kampioen
IJmond -  te spelen kampioen ge-
worden. Zij wisten de directe con-
current Ouderkerk met 8-0 te ver-
slaan, waardoor zij niet meer in 
te halen waren. Afgelopen zater-
dag werd de laatste wedstrijd in 
Hoorn ook weer met 8-0 gewon-
nen. Team 5 zal straks samen met 
teams 2, 3 en 4 uitkomen in de 2e 
klasse. 
Het eerste team is achter Weesp 
knap tweede geworden. Team 
2 draaide het hele seizoen goed 
mee in de middenmoot en is 
op een vierde plaats geëindigd. 
Team 3 heeft degradatie nog we-
ten te voorkomen door de laatste 
drie wedstrijden voldoende pun-
ten bij elkaar te sprokkelen. On-

der BCIJ staan Huizen en Upsilon 
met één punt minder. Team 4 zag 
dit seizoen al snel dat Meershut-
tle uit Hoofddorp niet te pakken 
was. Op 13 punten van Meershut-
tle is BC IJmond tweede gewor-
den. Het zesde team zag Ronald 
van Schinkel en Hans van Zwie-
ten vroeg in het seizoen uitval-
len, waardoor verschillende inval-
beurten van heren noodzakelijk 
waren. Het team is geëindigd op 
een verdienstelijke vijfde plaats. 
Ook het herenteam speelde veel 
wedstrijden in verschillende sa-
menstellingen en werd net als 
het zesde team vijfde. Zie ook 
www.bc-ijmond.nl. (foto: aange-
leverd)

Spelerscaroussel op gang bij Telstar
Velsen - Telstar heeft twee nieu-
we talenten aangetrokken: de 
Belgische jeugdinternational 
Senne Lynen van Club Brugge 
en de Fransman Joakim Balmy 
van OGC Nice. Daar staat tegen-
over dat sterspeler Mo Osman 
de Witte Leeuwen verruilt voor 
eredivisionist Heracles.
De 18-jarige Lynen is midden-
velder afkomstig uit de oplei-
ding van de koploper van Bel-
gië. Lynen traint mee met het 
eerste elftal van Club Brugge. In 
het beloftenelftal van Club Brug-
ge is Lynen een vaste waarde en 
in de Uefa Youth League maakte 
hij veel indruk. Ook is hij vast on-
derdeel van het nationale Belgi-
sche elftal onder 19.
De 20-jarige Balmy liep eerder 
deze maand stage bij de ploeg 
van Mike Snoei. De linkspoot, 
die de hele linkerkant kan be-
spelen, liet daarbij een goede 
indruk achter. Balmy kwam tot 
vijf optredens in het eerste elf-
tal van OCG Nice, die eerder dit 

seizoen haar opwachting maak-
te in de voorronde van de Cham-
pions League. Eerder werd al be-
kend dat de Luxemburgse inter-
national Gerson Rodrigues zijn 

contract bij Telstar wil afkopen 
omdat hij niet meer kan rekenen 
op een basisplaats in het elftal. 
(bron: RTV Seaport, foto: SC Tel-
star)

DCIJ-nieuws
Promotie uit zicht 
voor eerste tiental
IJmuiden - Dankzij vijf overwin-
ningen in zes wedstrijden wist 
het eerste tiental van Damclub 
IJmuiden (DCIJ) al vroeg in het 
seizoen uit de degradatiezone te 
blijven. Het kon zelfs een poging 
doen om nog tweede te worden 
en een promotieduel af te dwin-
gen. Dan moest er wel gewonnen 
worden van de huidige nummer 
twee, Constant-Charlois uit Rot-
terdam.
De paring kon beter, aangezien 
DCIJ op acht van de tien borden 
een speler met een hogere ra-
ting trof. Na een paar uur spelen 
bezweken de eerste IJmuidena-
ren onder de druk van de Rotter-
dammers.  Albert Roelofs ging te 
ver naar achteren en wist zijn kor-
te vleugel niet meer te verdedi-
gen. Nadat Cees van der Vlis met 
gemak remise speelde, ontsnap-
te captain Wim Winter aan een 
nederlaag. De achterstand werd 
alsnog groter toen Cees van Duij-
venbode onder de voet gelopen 
werd. Even was er hoop voor DCIJ 

toen Jesse Bos met een leuke for-
cing zijn zevende overwinning 
van het seizoen boekte en daar-
mee topscorer van de hoofdklas-
se B is. Stijn Tuijtel werd kort daar-
na echter in een boeiende stand 
verrast. Kees Pippel verkleinde 
daarna de achterstand door een 
mogelijke NK-�nalist in een dam-
meneindspel te kloppen. 
Het laatste woord was echter aan 
de Rotterdammers. Martin van 
Dijk werd hard van het bord ge-
zet door een Surinaamse oud-
WK-ganger en Jacqueline Schou-
ten gaf op klaarlichte dag een 
schijf weg. 
Conall Sleutel wist tot slot nog 
een knappe remise te pakken te-
gen de Rotterdamse kopman, 
maar kon niet voorkomen dat 
DCIJ met 13-7 de grootste neder-
laag van het seizoen leed.  Het-
zelfde overkwam Combinatie-
team DCIJ/Zaanstreek tegen kop-
loper Reeuwijk/Zegveld: 15-5.  Al-
leen Klaas de Krijger kwam tot 
winst. 
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Jan Jaap van Laar Nederlands 
kampioen handboogschieten
Driehuis - Afgelopen weekend 
werd in de Maaspoort in Den 
Bosch  het Nederlands kampi-
oenschap handboogschieten ge-
houden. Zowel voor de jeugd als 
de senioren stonden op zaterdag 
de kwali�catierondes op het pro-
gramma. Er werd in drie sessies 
geschoten en er kwamen bijna 
300 schutters aan de start zowel 
in de recurve als de compound 
klasse. Van VZOS uit Santpoort 
stonden er zeven schutters aan 
de meet. Het afgelopen jaar ge-

traind door Pascal van der Veek-
en en Pier Elzinga.  Jan Jaap van 
Laar uit Driehuis plaatste zich op 
zaterdag als tweede voor de �-
nalerondes met een persoonlijk 
record van 281 over 30 pijlen en 
559 over 60 pijlen in de heren re-
curve cadetten klasse. Zondag-
ochtend om 9 uur gingen die van 
start. Hij won de kwart en halve �-
nales overtuigend en kwam in de 
�nale uit tegen Damian Vaes, lid 
van het Nederlands jeugdteam. 
Na een spannende strijd moest 

dit beslist worden in een laatste 
schot closest to center (wie komt 
het dichtst bij het midden met 
zijn ene pijl). Jan Jaap was hier de 
sterkste en mag zichzelf Neder-
lands kampioen noemen.
Naast Jan Jaap behaalden ook 
Barry van Mourik de �nales bij de 
recurve heren. Hij moest het in de 
kwart�nale opnemen tegen Ste-
ve Wijler. Helaas was deze top-
schutter een maatje te groot voor 
hem en werd Barry verdienstelijk 
zevende. (foto’s: aangeleverd) 

Bijna 1 miljoen DE-punten 
voor Voedselbank Velsen
Velsen - De inzamelingsactie van 
Douwe Egberts punten zoals die 
door Lions Club Velsen werd ge-
houden voor Voedselbank Velsen, 
heeft een overweldigend resul-
taat opgeleverd. Alles is nu geteld 
en keurig verpakt. In totaal zijn 
ruim 920.000 punten opgehaald, 
en dat levert straks voor Voed-
selbank Velsen bijna 1.800 pak-
ken roodmerk ko�e op. Douwe 
Egberts heeft beloofd om ruim-
hartig dit aantal af te ronden, dus 
waarschijnlijk worden het er nog 
meer. 
De organisatoren zijn dankbaar 
voor de enorme hulp van de 18 lo-
caties in de gemeente Velsen van 
de verzameldozen.
Dat waren in de gemeente Vel-
sen de �lialen van Blokker, Deka-
markt, Vomar, Albert Heijn, Bibli-
otheek en alle wijkcentra. Som-
mige mensen hadden hun pun-
ten tot keurige pakketjes verpakt 
en dat was erg prettig voor de tel-
ploeg. Maar ook alle losse waar-
depunten zijn allemaal gesor-
teerd en geteld.  De inzameldozen 

werden gesponsord door De Klei-
ne Verhuizer en daarmee werden 
de inzameldozen goed zichtbaar. 
Op bijgaande foto dragen Jan Pe-
ter van Daal en Nico Sengers van 
Lions Club Velsen de verzamel-
dozen formeel over aan Hans de 
Boer en Stef van Sikkelerus  van 
het bestuur van Voedselbank Vel-
sen. Landelijk worden alle dozen 
verzameld en alle tellijsten van de 

diverse regio’s bij elkaar opgeteld 
en overgedragen aan Douwe Eg-
berts. Toegezegd is, dat dit voor-
jaar de dozen ko�e naar de diver-
se Voedselbanken gebracht kun-
nen worden. 
Het ging hier om een landelijke 
actie, waaraan meer dan 75 Lions 
Clubs hebben meegewerkt om de 
lokale voedselbank te steunen. 
(foto: aangeleverd)

‘Thuis in Santpoort’

Klinken en drinken in café Bartje
Santpoort-Noord - Café Bartje 
is het oudste café in Santpoort. 
Maar in het verleden was Bart-
je Bartje niet. Het café heeft die 
naam nu 30 jaar. Vroeger (1880) 
was het een herberg en had de 
naam ‘De Hoop’.
Maar het café krijgt sinds Johan-
nes van Donselaar in 1908 eige-
naar wordt, een extra functie. 
Johannes trekt het aangrenzen-
de huisje bij zijn pand en begint 
daar een bierbottelarij. Uit bier-
vaten worden kogel�esjes door 
een machine automatisch ge-

vuld en voorzien van het etiket 
‘Amstelbier, gebotteld bij J. van 
Donselaar te Santpoort’. Zo’n 12 
jaar later gaat hij ook mineraal-
water bottelen. Helaas gaat in 
de crisisjaren de bottelarij fail-
liet, maar het café blijft bestaan, 
mèt winkel waar sterk alcohol-
houdende dranken worden ver-
kocht.
Aangezien je vroeger vanuit het 
café zo de wijde polder De Vel-
serbroek in keek, droeg het lan-
ge tijd de naam ‘Ruimzicht’. In de 
volksmond was het echter ‘ca-

fé Donselaar’, waar ook de ou-
de tram van Haarlem naar Alk-
maar stopte. In 1938 komt dan 
eindelijk de naam Bart in beeld, 
als Bart van Donselaar de ver-
gunning van het café pacht. Op 
de naam “Bartje moeten we ech-
ter nog een tijd wachten. Van-
af 1970 krijgt het café de naam 
‘Tromp’, naar zijn waard W.J. 
Tromp. En dan eindelijk in 1987 
wordt het ‘Bartje’, naar Bart van 
Donselaar. (Stichting Santpoort, 
tekst: Jos Diekstra, foto: Tialda 
Willems)

Word ook vriend
van Stichting Hidde
Velserbroek - Stichting Hidde is 
opgericht naar de wens van Hid-
de uit Velserbroek om iets te doen 
voor zijn lotgenoten, zieke kinde-
ren met kanker. Hidde heeft CNL 
leukemie gehad en is hier mid-
dels een stamceltransplantatie 
aan geholpen. Na meerdere com-
plicaties gaat het nu goed met 
hem. Hij heeft de leukemie suc-
cesvol bestreden. Hidde gaf in de 
zomer van 2016 aan dat hij graag 
iets wilde doen voor andere zie-
ke kinderen met kanker zoals hij; 
hiermee plantte hij een zaadje 
dat inmiddels is uitgegroeid tot 
een mooi initiatief: Stichting Hi-
dde. Het doel van Stichting Hid-
de maakt het voor gezinnen met 
een ernstig ziek kind mogelijk om 
een week in een ruim chalet va-
kantie te vieren. Het chalet is voor 

zes personen en is rolstoeltoe-
gankelijk, en van alle gemakken 
voorzien. Huisdieren zijn welkom. 
Aanmeldingen verlopen via het 
ziekenhuis waar het kind wordt 
behandeld.
Stichting Hidde organiseert ook 
nog familiedagen met als doel 
ervaringen met andere ouders 
uit te wisselen of gewoon even 
op andere gedachten te komen.  
Dit geheel belangeloos. Gunt u 
een gezin met een ziek kind dat 
behandeld wordt of werd tegen 
kanker een weekje weg? Word 
dan nu vriend van Stichting Hi-
dde en word donateur voor een 
bedrag naar keuze. Ook eenma-
lige schenkingen zijn uiteraard 
meer dan welkom. Uw steun 
maakt het verschil dus kijk snel 
op www.stichtinghidde.nl.

‘t Mosterdzaadje
Nadezda Filippova en 
het Spaanse Artem Trio
Regio - Op vrijdag 2 februari om 
20.00 uur is de pianiste Nadez-
da Filippova te gast in ‘t Mosterd-
zaadje. Zij is �naliste in de Dut-
ch Classical Talent Award en re-
gelmatig op radio 4 te beluiste-
ren. Zij presen-teert met dit re-
cital haar cd ‘Illimité’ waarin zij 
een ode brengt aan Debussy. De-
ze invloedrijke Franse componist 
stierf 100 jaar geleden. Op haar 
programma staan o.a. de twaalf 
Preludes, Suite Bergamasque en 
L’Isle Joyeuse.
Het Artem Trio bestaat uit drie 
Spaanse musiciennes María 

López Belarte (piano), Violeta 
González Tomás (cello) en Sara 
Balasch Lozano (viool). Op zon-
dag 4 februari om 15.00 uur ma-
ken zij hun entree in ‘t Mosterd-
zaadje. Zij spelen het pianotrio 
(1921)  van Henriette Bosmans 
en het Pianotrio in D Minor op.49 
(1839) van Felix Mendelssohn. ‘t 
Mosterdzaadje, Kerkweg 29, te-
lefoon 023-5378625. Vanaf een 
half uur voor aanvang is de zaal 
open. Toegang vrij, een bijdra-
ge in de onkosten wenselijk. Zie 
ook www.mosterdzaadje.nl. (foto: 
aangeleverd)

Kloosterboer wint 
EZK Energy Award
Velsen - Kloosterboer Velsen BV 
is tijdens het EZK Evenement - 
Partners in Energie-uitdagingen 
uitgeroepen tot winnaar van de 
EZK Energy Award. Zij ontvangen 
de prijs van 25.000 euro voor de 
duurzame uitbreiding van hun 
vrieshuis. Deelnemers moeten 
minimaal meer dan 50.000 kilo-
wattuur elektra en/of 25.000m3 

gas per jaar verbruiken. Klooster-
boer wekt energie op met zonne-
cellen, gelijkstroommotoren en 
energiezuinige compressoren, en 
beschikt over eigen besturings-
software voor optimalisatie van 
het energieverbruik. Het minis-
terie van Economische Zaken en 
Klimaat (EZK) reikt de EZK Energy 
Award  sinds 2016 jaarlijks uit.

Woonboten 
sluizen 
moeten weg
IJmuiden - Rijkswaterstaat, ge-
meente Velsen en provincie Noord-
Holland vinden de woonboten en 
bijbehorende bouwwerken aan de 
Noordersluisweg en bij de Derde 
Rijksbinnenhaven niet passen bij 
de industrie- en havenactiviteiten 
aldaar. Er is daar geen aanvaard-
baar woon- en leefklimaat. Daar-
om wil men deze woonboten en 
bouwsels weghebben.  Er is inmid-
dels al gestart met het intrekken 
van de ligplaatsonthe�ngen. Men 
verwacht dat per 1 maart 2023 al-
le betre�ende woonboten zijn ver-
wijderd. Tot die datum wordt niet 
handhavend opgetreden tegen de 
eigenaren of huurders. 

Rondleiding 
Beeckestijn
Velsen - Zondag 4 februari om 
14.00 uur start op Buitenplaats 
Beeckestijn weer een maandelijk-
se rondleiding door huis en tuin. Er 
wordt verteld over de geschiedenis 
van het huis en de bijzondere his-
torische tuinen van de 18e-eeuwse 
buitenplaats. Deelname bedraagt 7 
euro. Dit is inclusief een bezoek aan 
de recent geopende tentoonstel-
ling ‘Amulet’. Aanmelden kan via in-
fo@buitenplaatsbeeckestijn.nl.

Open repetitie
Santpoort-Noord - Voor geïnte-
resseerden en potentiële muzikan-
ten is er in de week van 5 tot en met 
8 februari een open repetitieweek. 
Dit houdt in dat iedereen welkom 
is om te komen kijken hoe de di-
verse onderdelen repeteren/oefe-
nen. Dus nodig al je familie, vrien-
den en kennissen uit die een instru-
ment willen gaan bespelen of op-
nieuw hun oude hobby willen op-
pakken bij Soli. Zie ook www.soli.nl.
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Evenementenkalender

Nieuwe agenda sportaccommodaties 2018-2022
Op 25 januari heeft de gemeenteraad de nieuwe 
agenda sportaccommodaties 2018-2022 ‘Ruimte 
voor de sport!’ vastgesteld. De raad uitte haar 
complimenten over het resultaat. De agenda geeft 
op hoofdlijnen aan wat het beleid is voor de ge-
meentelijke sportaccommodaties zoals sportpar-
ken en gymzalen tot 2022. De onderwerpen om 
meer te investeren in duurzaamheid en bewegen 
in de wijk te stimuleren werden door de raad 
gewaardeerd. Tijdens het participatietraject en ge-
sprekken met onder meer sportverenigingen zijn 
veel wensen en behoeften geïnventariseerd. 

In de agenda staan verder de missie, uitgangspun-
ten en 12 opgaven voor de sport. De gemeente is 
al gestart met een paar opgaven, zoals het opstel-
len van een plan voor sportpark Zeewijk en reali-
seren van de verplaatsbare SportContrainer. Het 
is de bedoeling dat de gemeente ieder jaar één 
of meerdere opgaven gaat uitwerken. Hiermee 
investeert de gemeente samen met sportvereni-
gingen, scholen, andere partijen en de inwoners 
van Velsen in een nog beter sportklimaat. Velsen 
geeft sport de ruimte!  De sportagenda is na te 
lezen op www.sportloketvelsen.nl

2 februari Discozwemmen
                       www.zwembadvelsen.nl

16 februari Discozwemmen
 www.zwembadvelsen.nl

24 februari Dol� jnrun  hindernisbaan
t/m 4 maart www.zwembadvelsen.nl

1 maart Sportinstuif Velserbroek
                            www.jeugdsportpasvelsen.nl 

Donderdag 1 maart vindt in de voorjaarsvakantie weer de SportInstuif 
plaats in sporthal Het Polderhuis in Velserbroek. Op deze dag zijn er 
verschillende sportverenigingen aanwezig zoals: rugby, voetbal, tennis 
en dans. Deze dag is voor alle kinderen van de groepen 1 t/m 8 van de 
basisscholen. Inschrijven kan via www.jeugdsportpasvelsen.nl 

P O W E R E D  B Y

G E M E E N T E  V E LS E N

Deze sportkrant is een uitgave van Sportloket Velsen • www.sportloketvelsen.nl • www.zwembadvelsen.nl Februari 2018

Een uurtje tennissen?
Dat kan op tennispark Vel-
serbeek. Het tennispark 
beschikt over 2 prachtig 
gelegen gravelbanen in-
clusief kleedruimten met 
douche. De banen zijn 
van 1 april tot 1 oktober 
te huur. De prijs is relatief 
laag, vanaf € 13,50 per uur 
per baan kunt u al gezellig 
met z’n tweeën of vieren 
tennissen.

Kosten voor een geheel 
seizoen bedragen € 202,- 
per uur. Wenst u voor 
09:00 uur gebruik te ma-
ken van de baan dan krijgt 
u het dal tarief van € 100,- 
toegewezen.

Heeft u interesse in het huren van een baan op tennispark Velserbeek?  Neem dan contact op met Sport-
loket Velsen tel: 0255-567666 of mail naar: sportloket@velsen.nl 

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

Voor meer informatie: www.zwembadvelsen.nl

Bridgevereniging 
Velserbroek zoekt 
nieuwe leden
Iedere woensdagavond wordt er van 19.30-
22.45 uur bridge gespeeld in sporthal Het 
Polderhuis in Velserbroek. Bridgevereniging 
Velserbroek heeft ongeveer 60 leden en is op 
zoek naar enthousiaste leden die de vereni-
ging willen komen versterken. Heeft u bridge 
ervaring, kom dan gerust een paar avonden 
proef draaien. Mocht u geen ervaring hebben 
maar wilt u het spel graag leren, dan kunt u 
zich aanmelden zodat er bij genoeg animo een 
cursus kan worden georganiseerd. Voor meer 
informatie kunt u contact opnemen met de 
heer Leo de Jong 06-44984368.

Hindernisbaan in zwembad 
De Heerenduinen
In de voorjaarsvakantie van 24 februari t/m 4 maart is er weer extra recreatief 
zwemmen in zwembad De Heerenduinen. In het wedstrijdbad ligt dan deze 
te gekke Dolfijnrun hindernisbaan. Kijk voor de actuele openingstijden op 
www.zwembadvelsen.nl

Sportinstuif 1 maart Polderhuis
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 IJmond Werkt   het re-integratiebedrijf 
in de Ijmond  gaat zestig 50-plussers e tra 
begeleiding geven om weer aan het werk te 
komen. Veel 50-plussers met een bijstands-
uitkering ervaren dat hun leeftijd een na-
deel is bij het solliciteren. IJmond Werkt  
gaat hen detacheren en neemt eventuele 
scholingskosten voor haar rekening. De e -
tra kosten van de werkgevers betaalt de ge-
meente. De proef duurt twee jaar.

 In 2050 worden onze huizen niet meer ver-
warmd door aardgas. Daar moet nu al reke-

ning mee worden gehouden. Huizen die in 
de komende jaren gebouwd gaan worden 
krijgen geen aardgasaansluiting meer. Het 
besluit voor aardgasvrije nieuwbouw gaat 
gemeente Velsen samen met de gemeentes 
in de regio vastleggen in een intentieover-
eenkomst.

Meer informatie op www.velsen.nl/bestuur-
organisatie/gemeenteraad/raadskalender/
collegeberichten.

Uit het college

Zweminstructeurs cum laude geslaagd

Nieuwe eisen voor 
zwemdiploma’s A, B en C
Om het aantal verdrinkingen in Neder-
land te verminderen zijn er nieuwe eisen 
opgesteld voor de zwemdiploma’s A, B 
en C. Deze zijn door het Nationaal Plat-
form Zwembaden (NPZ) vastgelegd. De 
nationale norm zwemvaardigheid is in 
2018 van kracht geworden.

Nieuwe diploma’s
De zwemdiploma’s krijgen een nieuwe prak-
tische indeling: A voor vaardigheden die no-
dig zijn in een zwembad zonder attracties, 
B voor in een zwembad met attracties zoals 
glijbaan, wildwaterbaan, stroomversnelling 
en C voor zwemmen en jezelf kunnen red-
den in open water zoals recreatieplassen en 
sloten (maar niet in zee ). Tijdens de lessen 
komt de nadruk te liggen op het overleven 
in het water in onverwachte situaties. Mooi 
zwemmen wordt minder belangrijk, maar 
kinderen leren bijvoorbeeld wat ze moeten 
doen als ze onverwacht (achterwaarts) in het 
water vallen. Ook de kledingeisen worden 
aangescherpt. o is bij het A-diploma voort-
aan een lange broek en een shirt met lange 
mouwen verplicht. 2018 is een overgangs-
jaar. Voor meer informatie: www.zwembad-
velsen.nl en www.allesoverzwemles.nl .

Verantwoordelijkheid ouders
Ouders wordt het dringende advies gege-
ven om hun kind door te laten gaan met 
zwemles tot het diploma C is behaald. Van-
af dat moment zijn kinderen veel zwemvei-
liger in allerlei omstandigheden. Ook re-
gelmatig blijven zwemmen is heel belang-
rijk

Cum laude voor De Heerenduinen 
Een werkgroep van zweminstructeurs 
heeft de nationale norm zwemvaardigheid 
en de gewijzigde diploma-eisen uitgewerkt 
in een nieuw zwemlesplan voor zwembad 
De Heerenduinen. Alle gediplomeerde in-
structeurs zijn bijgeschoold. Dit plan is ge-
toetst door NP  en Nationale Raad wem-
diploma’s ( NR ). Het IJmuidense zwem-
bad heeft de licentie ontvangen voor het 
geven van zwemlessen en afl eggen van de 
e amens volgens het nieuwe zwem ABC. 
Drie zweminstructeurs van De Heeren-
duinen zijn cum laude geslaagd en behoren 
daarmee tot de top van Nederland. De Hee-
renduinen heeft in totaal vijf bevoegde e a-
minatoren. Bij dit zwembad bent u dan ook 
zeker van uitstekende zwemlessen en hoge 
kwaliteit van afzwemmen.

Bunker Museum ook
in wintermaanden open
Wist u dat het Bunker Museum ook in 
de winter is geopend? Wel dient u hier-
voor een afspraak te maken via bunker-
museum.nl. Deelnamekosten zijn € 7,50 
per persoon, ongeacht leeftijd.

 vindt het Bunker Museum aan de Bad-
weg 38, IJmuiden aan ee, schuin tegen-
over Camping De Duindoorn. Een span-
nende route, die deels door overdekte loop-
graven voert, leidt u over het museumter-
rein en door de bunkers waarin de collectie 
is tentoongesteld.

In een van de bunkers vindt u een compleet 
ingericht woonvertrek en waant u zich 
ruim 70 jaar terug in de tijd van de Twee-

de Wereld Oorlog.

In een van de andere bunkers treft u een on-
derzeeboot aan, die in 1945 vanuit IJmui-
den vertrok voor een geheime missie. Hoe 
dit afl iep  Onze gidsen nemen u graag mee 
in de historie. ij nemen enthousiaste be-
zoekers mee door het duin, langs en door 
de bunkers. 

Tijdens de tocht worden alle wetenswaar-
digheden van de bunkers en de Duitse 
kustverdediging uit de doeken gedaan.  
vindt het Bunker Museum IJmuiden ook 
op acebook bunkermuseumijm. (foto: 
Bunker Museum)

Vorige week donderdag namen 100 leerlingen voor één dag de rol van de Bazen van Vandaag 
in Nederland over. In Velsen waren dat Jo l de Vries en ongshan  ang, beiden 11 jaar en  
leerlingen  van basisschool  De Origon in IJmuiden. ij liepen een dagje mee  op het gemeen-
tehuis. o werkten ze mee aan de naturalisatiebijeenkomst en gingen ze met burgemeester 

rank Dales op pad. Ook brachten ze een bezoek aan het Mediateam, daar waar alle berich-
ten m.b.t. de gemeente binnenkomen en uitgaan. Jo l en ongshan hebben naar hun zeggen 
veel geleerd, maar de gemeente ook van hen.  Als Jo l en ongshan  kenmerkend zijn voor on-
ze nieuwe  burgerbazen, zit het wel goed  ( foto: gemeente Velsen)

Bazen van Morgen
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College leert reanimeren
In 2017 is Velsen ‘Hartveilig’ geworden. 
Er zijn door de hele gemeente AED-
apparaten in buitenkasten geplaatst. 
Daarnaast zijn er ruim 500 burgerhulp-
verleners opgeleid om deze apparaten 
te kunnen bedienen. Hiermee wordt 
de kans vergroot dat inwoners die een 
hartaanval krijgen al hulp krijgen voor-
dat de ambulance arriveert.

Ook burgemeester en wethouders sluiten 
graag aan bij deze ontwikkeling. Daarom 

hebben zij een reanimatiecursus gevolgd. 
In het trainingscentrum van BrHV Con-
sultants in IJmuiden werden de collegele-
den onder deskundige leiding getraind. ij 
kunnen nu ook een circulatiestilstand her-
kennen en weten hoe ze moeten reanime-
ren, zowel zonder als met een AED-appa-
raat.

Nu het college deze training heeft afge-
rond, zijn zij ook gekwali  ceerd burger-
hulpverlener. (foto: Reinder Weidijk) Gemeente volgt ontwikkelingen 

bij Tata en ThyssenKrupp
Donderdag 25 januari jl. heeft wethou-
der Verkaik aan het begin van de raads-
vergadering met betrekking tot de voor-
genomen joint venture tussen Tata Steel 
en ThyssenKrupp de volgende tekst uit-
gesproken:

“Het gemeentebestuur houdt de ontwikke-
lingen met betrekking tot de joint venture 
tussen Tata en Th ssenKrupp nauwlettend 
in de gaten. We hebben zorg over de publieke 
onduidelijkheid ten aanzien van het proces. 
Dat leidt tot een groeiende onzekerheid bij 
veel betrokkenen. De vakbonden laten zich 
horen en er ontstaan burgerinitiatieven. Het 
gemeentebestuur is van mening dat de hui-
dige stilte de onzekerheid voedt. Deze stil-
te zorgt voor onzekerheid. Recent heeft ook 
de Provincie Noord-Holland bij monde van 
Commissaris van de Koning haar zorgen ge-
uit. Tata is van groot belang voor de werk-
gelegenheid in de regio IJmond en daarbui-
ten. Wat zijn de gevolgen voor de werkgele-
genheid op de middellange en lange termijn  
Het gemeentebestuur begrijpt dat er nu van-

uit zorg, onrust en betrokkenheid initiatie-
ven ontstaan met het oogmerk om de ondui-
delijkheid te verminderen. Vanwege het be-
lang dat Tata heeft voor de regio hoopt het 
gemeentebestuur van Velsen dat er snel dui-
delijkheid komt, zeker in het jaar waarin Ta-
ta haar eeuwfeest viert. Daarom steunt het 
gemeentebestuur die initiatieven die beogen 
de bestaande onrust te verminderen.”

Wethouder Verkaik heeft met de gemeente-
raad van Velsen afgesproken de ontwikke-
lingen te blijven volgen en steun te blijven 
betuigen aan de directie en de raad van com-
missarissen van Tata Steel Nederland even-
als aan de centrale ondernemingsraad en de 
betrokken vakverenigingen. Tevens is het 
belangrijk om bij het Rijk aandacht te blijven 
vragen en aan te blijven dringen op hun con-
structieve bijdrage voor de zelfstandige po-
sitie van Tata Steel Nederland in de afspra-
ken die er rond de joint venture worden ge-
maakt. Dit omdat het staalbedrijf cruciaal is 
voor de economie en de werkgelegenheid in 
de IJmondregio en in Nederland.

Wat kan ik zelf doen om 
de buurt veiliger te maken?
De politie kan natuurlijk niet alles in de 
gaten houden en uw woning/ bezittingen 
dag en nacht beschermen tegen vandalis-
me en/of inbraken. U kunt zelf ook maat-
regelen nemen en alert zijn. Hier volgen 
enkele tips.

1. Het is van groot belang, dat u uw woning 
voorziet van goede sloten en buitenverlich-
ting. 

2. org ervoor dat uw woning een bewoon-
de indruk maakt, ook als u weg bent. Wees 
alert op verdacht gedrag. iet u iets ver-
dachts  Meld dit via 112.

3. Spreek verdachte personen aan alsof u een 
praatje wil maken. Dit zorgt ervoor dat ze 
hun plan staken. e zijn dan namelijk ge-
zien.

4. Gaat u op vakantie  Vertel het uw buren en 
vraag of ze op uw woning letten.  org met 
elkaar voor werkende verlichting in ach-
terpaden. Een kapotte lantaarnpaal kunt 
u melden op onze website: www.velsen.nl/ 
melding openbare ruimte. 

5. Houd uw buurt schoon en overzichtelijk.
6. Draag uit, dat er in uw wijk door alle bewo-

ners goed opgelet wordt

Samen sterker
Vier ogen zien er meer dan twee. Het is aan te 

bevelen om een WhatsApp-buurtgroep aan 
te maken. o kunt u verdachte situaties mel-
den en deze misschien gezamenlijk oplossen. 
Verder is het mogelijk een acebookgroep te 
starten. Hier kunt u weliswaar geen acute za-
ken melden, maar wel richting buurtbewo-
ners berichten plaatsen en oproepen doen. 
Dit draagt in ieder geval bij aan het saamho-
righeidsgevoel. Verder is het aan te bevelen 
om preventierondes te lopen met een groepje 
buurtgenoten. (foto: Pi aba )

Er lijkt in het Havenkwartier iets heel 
moois te gebeuren. Inwoners, onderne-
mers en de gemeente vinden elkaar om 
samen activiteiten te ondernemen, waar 
iedereen blij van wordt. Niet alleen de in-
woners en ondernemers zelf, maar ook 
toeristen die het Havenkwartier bezoe-
ken. In de eerste digitale nieuwsbrief 
leest u  hier meer over.

Place to be
De verantwoordelijke wethouders Ronald 
Vennik en loor Bal zijn ervan overtuigd dat 
het Havenkwartier ‘the place to be’ wordt als 
het gaat om het beleven van IJmuiden, de vis 
én de haven in al zijn rauwheid. Om dat te be-
reiken brengen zij partijen aan tafel die het 
Havenkwartier een warm hart toedragen en 
houden ze rekening met de verschillende be-
langen in het gebied. De gemeente draagt bij 
met menskracht en middelen om voor inwo-
ners en toeristen in het Havenkwartier een 
bijzondere beleving tot stand te brengen. 

Daarbij is de actieve deelname en de enthou-
siaste inbreng van iedereen, die hart heeft 
voor dit bijzondere gebied echter onontbeer-
lijk. Door samen te werken komen we verder. 

Kantje pikken 2.0
Er zijn al kleine successen te vieren, voor-
al dankzij betrokken ondernemers aan de 
Halkade en niet in de laatste plaats dankzij 
de inzet van eehaven IJmuiden. Denk aan 
Streetart, Blijmuiden, de bankjes op de Vis-
kade en het oodtruckfestival. Er is de wet-
houders veel aan gelegen om het enthousi-
asme wat er nu is vast te houden. ‘‘We zijn 
tevreden als straks in heel IJmuiden wordt 
gesproken over kantje pikken 2.0”, aldus 
wethouder Vennik. Meer lezen over deze 
nieuwsbrief: ga naar www.velsen.nl/actueel/
projecten/havenkwartier. 

Op de foto (Reinder Weidijk) zitten van links 
naar rechts de wethouders loor Bal en Ro-
nald Vennik.

Wist u dat…

Er in het Havenkwartier 
hele mooie dingen gebeuren? 

Op 25 januari jl.heeft de gemeenteraad 
de nieuwe agenda sportaccommodaties 
2018-2022 ‘Ruimte voor de sport!’ vast-
gesteld. De raad uitte zijn complimenten 
over het resultaat.

De agenda geeft op hoofdlijnen aan wat het 
beleid is voor de gemeentelijke sportaccom-
modaties zoals sportparken en g mzalen tot 
2022. De onderwerpen om meer te investe-
ren in duurzaamheid en bewegen in de wijk  
werden door de raad gewaardeerd. 

Tijdens het participatietraject en gesprek-
ken met onder meer sportverenigingen zijn 
veel wensen en behoeften ge nventariseerd. 
De gemeente is al gestart met een paar op-
gaven voor de sport, zoals het opstellen van 
een plan voor sportpark eewijk en het rea-
liseren van de verplaatsbare SportContrai-
ner (zie publiciteitsfoto). Het is de bedoeling 

dat de gemeente ieder jaar één of meerdere 
opgaven gaat uitwerken. Hiermee investeert 
de gemeente samen met sportverenigingen, 
scholen, andere partijen en de inwoners van 
Velsen in een nog beter sportklimaat. Velsen 
geeft sport de ruimte  

Voor meer informatie: www.sportloketvel-
sen.nl.

Nieuwe agenda sport-
accommodaties 2018-2022
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Extra opvallende ondergrondse gft-container
Kippenpootje, klokhuis, uienschil en 
eierdopje… Bij het zien van deze be-
plakte containers is meteen duide-
lijk wat er in hoort. De  ondergrondse 
gft-containers zijn extra opvallend ge-
maakt. Het is onderdeel van de cam-
pagne die ervoor moet zorgen dat er 
louter groente, fruit-en tuinafval en 
etensresten in deze containers worden 
weggegooid.

Waarom deze campagne?
it sorteeranal ses blijkt dat inwoners 

van Beverwijk, Heemskerk en Velsen re-
gelmatig restafval in de gft-container 
weggooien. Dit zorgt ervoor dat er geen 
biogas en compost kan worden gemaakt 
uit het gft van deze container. Het gft is 
dan teveel vervuild door ander afval. 

iteindelijk moet de inhoud van de con-
tainer dan worden afgekeurd en alsnog 
worden verbrand. Dat is niet duurzaam 
en kost de gemeente bovendien geld. Ge-
noeg argumenten dus om afval in de juiste 
container te gooien. (foto: HVC) 

Vergaderingen gemeenteraad Velsen
Sessies donderdag 8 februari 2018 
Locatie sessies: gemeentehuis Velsen, ingang Plein 1945 te IJmuiden
Aanvangstijd 19.30 uur

Volg de raad
 bent van harte welkom de vergaderingen bij te wonen.  kunt hiervoor plaatsnemen op de 

publieke tribune van de vergaderzalen. De vergaderingen zijn zowel live als achteraf te volgen 
via de raadskalender op www.velsen.nl/gemeenteraad. Open de raadskalender en klik vervol-
gens op de datum van deze vergadering. In de sessies komen verschillende onderwerpen aan 
de orde. Soms wordt er alleen informatie gegeven over een onderwerp, maar het kan ook gaan 
over een onderwerp waar de raad twee weken later een besluit over neemt.

Inspreken kan tijdens de sessies
Aanmelden om in te spreken kan tot op de dag van de vergadering tot 12.00 uur bij de griffi  e: 
0255 567502 of via de mail: griffi  e velsen.nl met vermelding van onderwerp, naam, e-mail-
adres en telefoonnummer. De griffi  e neemt dan nog contact met u op. 

Agenda

Coördinatieprocedure Brederoodseweg 41 (vaststellen bestemmingsplan)
De locatie Brederoodseweg 41 in Santpoort- uid wordt opnieuw ontwikkeld. Het plan omvat 
de sloop van de bestaande agrarische bebouwing en het bouwen van drie nieuwe woningen. 
Het ontwerpbestemmingsplan, het beeldkwaliteitsplan en de ontwerpbesluiten omgevings-
vergunning lagen van 1 september tot en met 12 oktober 2017 ter inzage. Er zijn 51 zienswij-
zen ingediend. Deze hebben vooral betrekking op het behoud van de cultuurhistorische waar-
den van het gebied. Alle zienswijzen zijn beantwoord in de Nota behandeling zienswijzen. De 
gemeenteraad stelt de  Nota behandeling zienswijzen, het beeldkwaliteitsplan en het bestem-
mingsplan Brederoodseweg 41 uiteindelijk vast in een raadsvergadering. Raadzaal: 19.30  
20.15 uur.

Ontwikkeling locatie zuidoostrand Driehuis
Voor de locatie uidoostrand Driehuis,  ten oosten van de Van den Vondellaan/Hagelinger-
weg, tussen De uchte/Huis ter Hage en het treinspoor zijn eerder gemeentelijke uitgangs-
punten opgesteld voor de ontwikkeling van de locatie. Hierin stelt de gemeente een losse be-
bouwingstructuur met vier appartementsgebouwen van ma imaal zes bouwlagen in het 
groen voor. Alleen de locatie ligt in het gebied waar de provincie geen bebouwing toestaat. Na 
overleg met de betrokken partijen informeert het college de gemeenteraad over twee nieuwe 
perspectieven voor dit gebied. Raadzaal: 20.15  21.15 uur.

Startdocument bestemmingsplan Driehuis Velsen-Zuid
Het startdocument bestemmingsplan Driehuis en Velsen- uid is de basis voor een nieuw 
op te stellen bestemmingsplan voor de kernen Driehuis, Velsen- uiden en de tussengelegen 
landgoederen. In het startdocument biedt enkele mogelijkheden in het bestemmingsplan voor 
toekomstige wijzigingen (zoals de herinrichting van de sportparken). Grote woningbouwont-
wikkelingen zoals bij het Missiehuis en bij Engelmundus zijn buiten dit bestemmingsplan ge-
houden. Raadzaal: 21.15  22.30 uur.

Quickscan Kleinschalig Opdrachtgeverschap locatie Lagerstraat IJmuiden
Voor de locatie agersstraat in IJmuiden is een uickscan uitgevoerd naar de mogelijkheden 
voor kleinschalig opdrachtgeverschap (bewoners bouwen zelf hun huis) op deze locatie. Het 
college stelt voor om op basis hiervan de optie sloop-nieuwbouw voor deze locatie nader te 
onderzoeken. Hiervoor wordt een voorbereidingskrediet gevraagd. Daarnaast is instemming 
van de raad nodig met een voorstel voor groencompensatie. Raadzaal: 22.30  23.00 uur

Evaluatie Burgertop van februari 2017 en de vervolgstappen
De raad bespreekt de evaluatie van de Burgertop en de vervolgstappen die in 2018 om te ko-
men tot een nieuw programma ‘Democratische Verrijking’. Hiermee wordt een eerste invul-
ling gegeven aan het thema ‘Burgerparticipatie, vergroten samenspel inwoners-partners-
overheid’ uit de strategische agenda. De gemeenteraad bespreekt in de raadsvergadering van 
22 februari een voorstel om geld vrij te maken vanuit de reserve Visie voor het opstarten van 
het programma Democratische Verrijking. Schoonenbergzaal: 19.30-20.15 uur.

Jaarcijfers 2017 Politie
Ieder jaar presenteert de politie een veiligheidsmonitor van de gemeente Velsen. Op basis van 
de incidenten die binnen de gemeentegrenzen hebben plaatsgevonden verschaft de politie 
een globaal beeld waaruit bepaalde tendensen/ontwikkelingen kunnen worden opgemaakt.
Schoonenbergzaal: 20.15-21.00 uur.

Kostendekkendheid gemeentelijke begraafplaatsen
Tijdens de bespreking van de begroting 2018 zei wethouder Bal toe een raadssessie te orga-
niseren over de kostendekkendheid van de gemeentelijke begraafplaatsen. In 2013 zijn aan-
bevelingen gedaan om de kostendekkendheid van de gemeentelijke begraafplaatsen te ver-
hogen. In deze sessie wordt de stand van zaken uiteengezet. Rooswijkzaal:  19:30 - 21.00 uur 

Beleidsplan maatschappelijke ondersteuning
De wet Maatschappelijke Ondersteuning bepaalt dat de gemeenteraad een beleidsplan moet 
vaststellen, waarin het beleid op het gebied van maatschappelijke ondersteuning is vastge-
legd. Het plan is erop gericht dat iedereen (met of zonder beperking) mee kan doen in de sa-
menleving. Dit beleidsplan beschrijft wat we in Velsen al doen en wat we nog meer willen be-
reiken op het gebied van maatschappelijke ondersteuning. In het Wmo-beleidsplan wil de ge-
meente werken aan een samenleving waarin iedereen meedoet. Raadzaal: 21.30  23.00 uur

Borgstelling Zeehaven IJmuiden
De Bank Nederlandse Gemeenten (BNG) heeft in het verleden  nanciering verstrekt voor de 
aanleg van de IJmondhaven aan eehaven IJmuiden N.V.. Daarvoor staat de gemeente borg. 
De termijn van de borgstelling loopt af per 31 maart 2018. Er is een verzoek gedaan voor een 
verlenging van de borgstelling voor een verlaagd bedrag. BNG heeft aan de gemeente Velsen 
gevraagd om de borgstelling van eehaven IJmuiden N.V. te verlenen tot 31 december 2023. 
Rooswijkzaal:  21:30 - 23.00 uur 

De aanvangstijden zijn ingeschatte tijden. Het onderwerp kan eerder of later beginnen.

Besluitenlijst gemeenteraadsvergadering 25 januari 2018
De gemeenteraad van Velsen heeft in de raadsvergadering van 25 januari de volgende 
raadsvoorstellen vastgesteld:

 Herbenoeming drie leden in de commissie Stedelijk Schoon van de gemeente Velsen
 Subsidieaanvraag gemaakte kosten onderzoeken niet gesprongen e plosieven
 Referendumverordening 2017
 Bestemmingsplan Hillegondswegje
 Agenda sportaccommodaties 2018-2022 ‘Ruimte voor de sport ’
 Innovatiefonds MKB Velsen
 Kadernota ontwikkeling 2017 van het grondbeleid
 Opleggen geheimhouding met betrekking tot memo  nanci le haalbaarheid locatie agers-

straat IJmuiden

Stadsschouwburg Velsen
De afgelopen periode is benut om in beeld te brengen wat er nodig is om een toekomstbesten-
dige Stadsschouwburg (SVV) met een sterke programmering neer te zetten. Om een dreigend 
faillissement af te wenden en het toekomstbeeld te realiseren is het noodzakelijk dat de ge-
meente een éénmalige  nanci le impuls geeft van ma imaal  1.000.000. Met de komst van 
nieuwe directie en nieuw bestuur, het op orde brengen van de  nanci le administratie en een 
activiteitenplan voor 2018 wat moet leiden tot vernieuwing in de bedrijfsvoering in de daar-
opvolgende jaren, heeft de raad voldoende vertrouwen gekregen om de SSV te helpen met een 
kapitaalinjectie. 

Daarnaast wordt er een bedrag opgenomen in de Begroting 2018 van  500.000 en is beschik-
baar a  ankelijk van de  nanci le ontwikkelingen in 2018 en de jaren daarna. De hele gemeen-
teraad heeft een wijziging aangenomen. waarin de raad aangeeft dat het belangrijk is dat dit 
geld niet zondermeer wordt gegeven en daarom hecht de raad aan heldere condities waar de 
SSV aan moet voldoen voordat zij aanspraak kunnen maken op (een deel van) de 500.000,- .
De raad nam een motie aan met 16 stemmen voor en 14 stemmen tegen waarin de raad het col-
lege verzoekt een stimulerende en tijdbewakende rol te pakken bij het tot stand komen en uit-
werken van de samenwerking tussen SSV en de andere Velsense organisaties en instellingen.
De motie Statiegeldalliantie is aangenomen met 27 stemmen voor en 3 stemmen tegen. In de-
ze motie vraagt de raad aan het college om via de Vereniging van Nederlandse Gemeenten aan 
te dringen op de invoering van statiegeld op kleine fl esjes en blikjes. Het draagt bij aan de cir-
culaire economie (grondsto  en in de kringloop houden in plaats van uit de bodem te halen) 
zorgt voor minder zwerfvuil en minder plastic soep.

Aan het eind van de raadsvergadering heeft de heer eo Aardenburg, steunfractielid van GV 
en Ewoud Kuin, steunfractielid van D66 Velsen de belofte afgelegd. Tot slot werd er afscheid 
genomen van raadslid H l a Kat van D66 Velsen, die bijna 8 jaar raadslidmaatschap haar ont-
slag heeft ingediend in verband met haar verhuizing naar Amsterdam.

Wilt u meer zien of lezen over deze raadsvergadering  Kijk op www.velsen.nl/gemeenteraad 
en klik op de datum 25 januari in de raadskalender.
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Bekendmakingen algemeen
De website www.velsen.nl is hét startpunt 
voor al uw vragen over de gemeente Vel-
sen. Hier vindt u meer informatie over 
vergunningen, burgerzaken, buurtbemid-
deling, bureau discriminatiezaken, onder-
nemersloket, openbare ruimte, sociale za-
ken en nog veel meer.

Kunt u iets niet vinden of heeft u een vraag  
Bel dan 14 0255, u hoeft hiervoor geen net-
nummer te draaien. iteraard kunt u ook ge-
woon langskomen bij het Klant Contact Cen-
trum in het gemeentehuis. Het KCC is ge-

opend op maandag tot en met vrijdag van 
08.00 tot 17.00 uur. Op donderdag van 08.00 
uur tot 20.00 uur. Voor inhoudelijke vragen 
over bestemmingsplannen, omgevingsver-
gunningen of vragen die daarmee te maken 
hebben, kunt u een afspraak maken met één 
van de vakspecialisten via 14 0255. 

Burgerzaken
Burgerzaken werkt uitsluitend op afspraak. 
Via onze website www.velsen.nl kunt u 24 
uur per dag een afspraak maken.  kunt na-
tuurlijk ook elke werkdag van 08.30 tot 17.00 

uur bellen met het Klant Contact Centrum 
voor een afspraak. 

Melding/klacht discriminatie
De gemeente Velsen faciliteert meldingen 
of klachten over discriminatie. Bij het Klant 
Contact Centrum van het gemeentehuis is 
een formulier verkrijgbaar, waarop u uw mel-
ding of klacht kunt noteren. Graag deze ver-
volgens versturen naar: Bureau Discrimina-
tiezaken Kennemerland in Haarlem. Meer 
informatie op www.bdkennemerland.nl.

Publicatie
Op 20 augustus 2013 hebben burgemeester 
en wethouders van Velsen besloten om van-
af 1 januari 2014 alle vergunningen, beleid 
en verordeningen te publiceren in het elek-
tronisch gemeenteblad. Daarnaast wordt er 
ook gepubliceerd op de Infopagina van de ge-
meente in de huis-aan-huisbladen De Jutter 
en De Hofgeest. Het elektronisch gemeente-
blad is te vinden op www.velsen.nl. Informa-
tie over de gemeenteraad van Velsen en de 
vergaderingen van het Raadsplein is te vin-
den op: www.velsen.nl/gemeenteraad.

Aanvragen
Burgemeester en wethouders van de ge-
meente Velsen maken bekend dat zij in de 
periode van 20 januari 2018 tot en met 26 
januari 2018 de volgende aanvragen voor 
een omgevingsvergunning hebben ont-
vangen op grond van de Wet algemene 
bepalingen omgevingsrecht. De datum 
van ontvangst is tussen haakjes vermeld.

IJmuiden
Velserduinweg 48, brandveilig gebruik 
(22/01/2018) 969-2018;
Kennemerlaan 91, splitsen woning in 2 ap-
partementen (23/01/2018) 1009-2018;

ange Nieuwstraat 451A, plaatsen reclame 
(25/01/2018) 1134-2018;
Edisonstraat 23, plaatsen dakopbouw 
(25/01/2018) 1175-2018;
Julianakade 18, wijzigen begane grond in 
twee wooneenheden (26/01/2018) 1289-
2018;

Driehuis
Middeloolaan 8, kappen 3 bomen 
(21/01/2018) 923-2018;

Santpoort-Zuid
Harddraverslaan 39, kappen boom 
(26/01/2018) 1285-2018;

Velsen-Noord
Banjaertstraat 14 8000, uitbouwen garage 
(22/01/2018) 1002-2018; 
nabij Hofl aan 1, aanleggen toegangsweg naar 
het GIS-gebouw van TenneT (23/01/2018) 
1045-2018;

Ingetrokken aanvragen omgevingsver-
gunning

IJmuiden
Industriestraat 70, vergroten bedrijfsgebouw 
(23/01/2017) 20409-2017;

Welstand
Voor zover de ingediende aanvragen voor 
een omgevingsvergunning betrekking heb-
ben op een bouwactiviteit kunnen deze wor-
den voorgelegd aan de commissie Stedelijk 
Schoon Velsen. Voor meer informatie over 
welstand: 140255

Verlenging beslistermijn
Burgemeester en wethouders van Velsen 
hebben op grond van artikel 3.9 van de Wet 
algemene bepalingen omgevingsrecht de ter-
mijn waarbinnen zij op de volgende aanvra-
gen dienen te beslissen, verlengd met zes we-
ken:

Driehuis
Driehuizerkerkweg 79, wijzigen begane 
grond in twee wooneenheden (26/01/2018) 
30822-2017;

Ingediende aanvragen evenementenver-
gunningen APV artikel 2:17

IJmuiden    
Re-enactment/ evende geschiedenis op 
14-04-2018 van 11.00 tot 18.00 en op 15-
04- 2018 van 11.00 tot 17.00 ocatie: terrein 
Bunker Museum te IJmuiden (23/01/2018) 
1080-2018;
Re-enactment/ evende geschiedenis op 30-
06-2018 van 11.00 tot 21.00 en op 01-07 2018 
van 11.00 tot 17.00, ocatie: terrein Bunker 

Museum te IJmuiden (23/01/2018) 1083-
2018;
Re-enactment/ evende geschiedenis op 02-
09-2018 van 11.00 tot 18.00, ocatie: terrein 
Bunker Museum te IJmuiden (23/01/2018) 
1084-2018;

Driehuis
Strawberries Easter Tournament van 30-
03-2018 17.00 uur t/m 02-04-2018 12.00 
uur, ocatie:  in en rond het clubhuis van 
KCH-Strawberries (20/01/2018) 1008-
2018; 

Velsen-Zuid
Rabobank ietsdag 2018: op 10-06-2018 van 
9:00 tot 17:00 uur, ocatie: start Telstar Sta-
dion Velsen- uid (19/01/2018) 990-2018;
1e MTB Snowplanet Three Nations Cup, op 
23 en 24 juni 2018 van 10.00 uur tot 18.00 
uur, ocatie: Heuvelweg 6-8 te Spaarnwoude 
(22/01/2018) 1069-2018.

Besluiten
Burgemeester en wethouders van Velsen 
hebben de hierna volgende besluiten ge-
nomen. Op grond van de Algemene wet 
bestuursrecht kan een belanghebbende 
bij het (de) onderstaande besluit(en) ge-
durende zes weken na de dag van verzen-
ding van het besluit een gemotiveerd be-
zwaarschrift indienen bij het bestuursor-
gaan dat het besluit heeft genomen (zo-
als college van Burgemeester en wethou-
ders van Velsen of Burgemeester van Vel-
sen, 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 voorlopi-
ge voorziening worden gevraagd bij de 

voorzieningenrechter van de rechtbank 
Noord-Holland, locatie Haarlem, sector 
bestuursrecht, Postbus 1621, 2003 BR 
Haarlem. Een voorlopige voorziening kan 
alleen worden aangevraagd, indien er ook 
een bezwaarschrift is ingediend. De ver-
zenddatum van het besluit is tussen haak-
jes vermeld.

IJmuiden
Plein 1945 1, vervangen gevelreclame 
(24/01/2018) 25411-2017;

Santpoort-Zuid
Wijnold  Dani lslaan 2, kappen boom 
(25/01/2018) 587-2018;

Santpoort-Noord
Kerkweg 23, plaatsen dakopbouw 
(25/01/2018) 29359-2017; 

Velsen-Noord
Melklaan 35A, wijzigen gebruik van bedrijfs-
pand tot woning (24/01/2018) 31300-2017;
Starrebosstraat 11, verwijderen draagmuur 
(26/01/2018) 206-2018;

Velserbroek
Spitsaak 69, plaatsen dakkapel (24/01/2018) 
32865-2017;

angemaad 11, legaliseren dakkapel achter-
dakvlak 2e verdieping (26/01/2018) 33157-
2017;

Geweigerde omgevingsvergunningen
 
IJmuiden
Industriestraat 20, het realiseren van een 
kantoor in een opbouw (22/01/2018) 26193-
2017;

Santpoort-Noord
Burgemeester Enschedélaan 63, kappen 
boom (24/01/2018) 542-2018;

Santpoort-Zuid
Wijnold  Dani lslaan 2, kappen boom  
(25/01/2018) 587-2018;

Referendumverordening 2017 
Burgemeester en wethouders van de ge-
meente Velsen maken bekend dat de raad 
van Velsen in zijn vergadering van 25 ja-
nuari 2018 de Referendumverordening 
2017 heeft vastgesteld 

In 2015 verzocht de raad het college om te 
onderzoeken in hoeverre de elektronische 
weg kon worden opengesteld voor referen-

dumverzoeken aan de raad. Dit onderzoek 
leidde tot de vaststelling dat deze elektroni-
sche weg via gebruikmaking van een DigiD 
op een betrouwbare manier kon worden ge-
realiseerd. Naar aanleiding hiervan heeft de 
raad in zin vergadering van 25 januari 2018 
een nieuwe Referendumverordening vastge-
steld. Deze Verordening stelt naast de con-
ventionele weg (formulier met handteke-

ning) ook de elektronische weg (Internet via 
DigiD) open voor de noodzakelijke onder-
steuningsverklaringen voor zowel het inlei-
dend als het de  nitief referendumverzoek.  
Het gebruik van de elektronische weg kan 
drempelverlagend werken omdat een gang 
naar het gemeentehuis om een handtekening 
te plaatsen of een formulier in te vullen voor-
komen wordt, alhoewel dat laatste wel mo-

gelijk blijft. De nieuwe Referendumverorde-
ning treedt in werking op de dag na de publi-
catie in het elektronische gemeenteblad Vel-
sen; tegelijkertijd vervalt dan de oude Re-
ferendumverordening uit 2013. De volledi-
ge tekst van deze nieuwe verordening, met 
de naam Referendumverordening 2017, is te 
vinden in het elektronisch gemeenteblad en 
op de website www.overheid.nl.

Protocol integriteitsscreening kandidaat-wethouders
Het college van burgemeester en wethouders 
maakt bekend dat de burgemeester op 17 ja-
nuari 2018 het ‘Protocol integriteitsscree-

ning kandidaat-wethouders gemeente Vel-
sen’ heeft vastgesteld. Het protocol is terug 
te lezen in het elektronisch gemeenteblad en 

op www.overheid.nl.
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Kadernota Ontwikkeling 2017 van het grondbeleid
Burgemeester en wethouders van Vel-
sen maken bekend dat de raad van Velsen 
in haar vergadering van 25 januari 2018 
heeft besloten: 

1. de Kadernota Ontwikkeling 2017 van het 

grondbeleid vast te stellen;
2. de Kadernota Ontwikkeling 2017 van het 

grondbeleid in werking te laten treden op 
de dag na publicatie;

3. per gelijke datum de Kadernota Ontwikke-
ling 2012 in te trekken.

Inwerkingtreding
Deze verordening treedt in werking op 2 fe-
bruari 2018.

Ter inzage
De integrale tekst van de regeling is gepubli-

ceerd in het elektronisch gemeenteblad van 
de gemeente Velsen. Deze verordening wordt 
ook gepubliceerd op de website www.over-
heid.nl  Tevens ligt de regeling 12 weken ter 
inzage bij de receptie van het stadhuis, Du-
dokplein 1 te IJmuiden.

Gewijzigd vastgesteld Bestemmingsplan IJmuiden Oost
Burgemeester en wethouders maken be-
kend dat de gemeenteraad van Velsen in 
zijn vergadering van 21 december 2017 
het bestemmingsplan IJmuiden Oost (idn: 
NL.IMRO.0453.BP0700IJMUIDENOOS1-
R001) heeft vastgesteld. Het ontwerp-
bestemmingsplan ‘IJmuiden Oost’ heeft 
hieraan voorafgaand vanaf vrijdag 30 juni 
2017, gedurende zes weken voor een ie-
der ter inzage gelegen. Binnen deze ter-
mijn zijn 13 zienswijzen ingediend.

Aanleiding
Het bestemmingsplan voorziet in de vervan-
ging van (delen van) verschillende oudere be-
stemmingsplannen die aan actualisering toe 
zijn. Het bestemmingsplan beoogt een eigen-
tijdse planologische regeling te geven voor 
dit plangebied. Ook worden enkele ontwik-
kelingen mogelijk gemaakt.

Ligging plangebied
Het bestemmingsplan wordt begrensd door 
het Noordzeekanaal, de oude spoorlijn/HOV 

tracé, het duingebied en de westzijde van het 
stadspark. De bestemmingsplannen IJmui-
den Centrum en HOV zijn actueel en maken 
daarom geen deel uit van IJmuiden Oost. De 
KPN-locatie is een apart bestemmingsplan 
en maakt daarom eveneens geen deel uit van 
IJmuiden Oost.

Plan inzien
Krachtens artikel 3.8 van de Wet ruimte-
lijke ordening, ligt het gewijzigd vastge-
stelde bestemmingsplan ‘IJmuiden Oost’ 
met ingang van 2 februari 2018 geduren-
de zes weken voor een ieder ter inzage in 
het gemeentehuis, Dudokplein 1, IJmuiden 
en de centrale bibliotheek, Dudokplein 16, 
IJmuiden. Daarnaast is het plan digitaal in 
te zien op www.ruimtelijkeplannen.nl.

Beroep
Belanghebbenden die tijdig zienswijzen bij 
de gemeenteraad kenbaar hebben gemaakt 
en belanghebbenden die kunnen aantonen 
dat zij redelijkerwijs niet in staat zijn ge-
weest tijdig een zienswijze bij de gemeen-
teraad kenbaar te maken, kunnen beroep 
indienen. Met ingang van de dag nadat het 
besluit ter inzage is gelegd, kan daartegen 
binnen zes weken beroep worden inge-
diend bij de Raad van State. 

Voor zover bezwaren bestaan tegen de door 

de gemeenteraad aangebrachte wijzigin-
gen kan door belanghebbenden daartegen 
eveneens beroep worden ingediend bin-
nen de hier bovengenoemde termijn. Hier-
voor is een griffi  erecht verschuldigd. Het 
beroepschrift dient in tweevoud te wor-
den gezonden aan de Afdeling Bestuurs-
rechtspraak van de Raad van State, Postbus 
20019, 2500 EA ‘s-Gravenhage.

Het besluit tot vaststelling van het bestem-
mingsplan/wijzigingsplan treedt in wer-
king daags na afl oop van de genoemde be-
roepstermijn. Het instellen van beroep 
schorst de werking van het besluit niet. Be-
langhebbenden die beroep hebben inge-
steld kunnen verzoeken om een voorlopi-
ge voorziening. Indien binnen de termijn 
naast het beroepschrift een verzoek om 
voorlopige voorziening is ingediend bij de 
Voorzitter van de Afdeling bestuursrecht-
spraak van de Raad van State, treedt het be-
sluit niet in werking voordat op het verzoek 
is beslist.

Reparatie afwijkingenbeleid
Het college van burgemeester en wethou-
der van de gemeente Velsen heeft op 23 
januari 2018 het afwijkingenbeleid 2012 
vastgesteld.

Het Wabo Afwijkingenbeleid beoogt duide-
lijkheid te geven over hoe het college om-
gaat met de toepassing van de wettelijke 
bevoegdheid om voor planologische ‘krui-
melgevallen’, via de  omgevingsvergunning, 
af te wijken van het bestemmingsplan. De-
ze bevoegdheid van het college is neerge-
legd in de Wet algemene bepalingen omge-

vingsrecht (Wabo).

Het college van burgemeester en wethou-
ders heeft op 24 april 2012 het Wabo Afwij-
kingenbeleid Velsen 2012 vastgesteld. Om 
een onvoorzien en ongewenst juridisch ef-
fect dat uit de aanhef van dit beleid voort-
vloeit  te verhelpen, is het noodzakelijk een 
kleine aanpassing aan dit beleidsstuk door 
te voeren. Hierdoor kan het college ook me-
dewerking verlenen aan aanvragen voor 
omgevingsvergunningen in situaties die 
niet genoemd zijn in het beleid.

Het Wabo Afwijkingenbeleid Velsen 2012, 
zoals gepubliceerd op 3 mei 2012, als volgt 
te wijzigen: op pagina 6, onder het kop-
je “Beleid over toepassing artikel 2.12 lid 
1 sub a onder 2 Wabo” de alinea “Aan een 
omgevingsvergunning op grond van artikel 
2.12 lid 1 sub a onder 2 Wabo juncto artikel 
4 van bijlage II Bor, wordt door het college 
alleen medewerking verleend, als het ver-
zoek past in een van de onderstaande geval-
len.” te vervangen door de alinea “Aan een 
omgevingsvergunning op grond van artikel 
2.12 lid 1 sub a onder 2 Wabo juncto artikel 

4 van bijlage II Bor, wordt door het college 
in ieder geval medewerking verleend, als 
het verzoek past in een van de onderstaan-
de gevallen.”

Inwerkingtreding
Deze beleidsregel treedt in werking op de 
dag na publicatie, in dit geval vrijdag 2 fe-
bruari 2018. De beleidsregel is terug te vin-
den via de gemeentelijke website.
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Groene ballonnen voor De Plataan
Velsen-Noord - Basisschool De Plataan heeft vorige week de complimenten van de schoolinspectie gekregen. Vorig jaar werd de school nog 
‘zwak’ bevonden. Sindsdien is er door het team, directie én leerlingen keihard gewerkt om het onderwijs en de resultaten te verbeteren. Na de 
inspectie van vorige week was er een duidelijke verbetering zichtbaar en kreeg De Plataan een ‘voldoende’.  De school gaat uiteraard verder op 
deze goede weg. Om het goede rapportcijfer te vieren gingen alle leerlingen met een groene ballon naar huis. (foto: aangeleverd)

Volleyballen in ‘t donker
Velsen - Zaterdag 7 april houdt 
volleybalvereniging Smashing 
Velsen ‘ 96 het Railwaysafe Glow 
in the Dark volleybal toernooi in 
de Zeewijkhal.
Dit toernooi is voor iedereen die 
het leuk vindt om een keer te vol-
leyballen. En een glow-in-the-
dark toernooi is natuurlijk he-
lemaal bijzonder, dat wil je niet 
missen. 
Dus zowel recreanten, compe-
titiespelers als vrienden, fami-
lie, straten en bedrijven kunnen 
zich inschrijven voor dit super-
leuke toernooi. Per team moeten 
er minimaal twee dames in het 
veld staan. Het toernooi voor de 
volwassenen en A-jeugd  is van 

19 tot 23 uur en de inschrijfkos-
ten bedragen slechts 20 euro per 
team. Voor de B en C jeugd (mix) 
is er een apart ‘glow in the dark’ 
toernooi. Dit toernooi is van 18-
22 uur en ook voor hen bedra-
gen de inschrijfkosten 20 euro 
per team.  Dus: nodig wat vrien-
den, familieleden, buren of colle-
ga’s uit voor een leuke, sportieve 
avond, trek je opvallendste ‘glow 
in the dark’ out�t uit de kast en 
schrijf je snel in.
Inschrijven kan per mail naar 
wendy@smashingvelsen.nl. Doe 
dit wel voor 26 maart. Er is plek 
voor maximaal 24 teams. Meer in-
formatie op www.smashingvel-
sen.nl/toernooi.

Driehuis - Zaterdag 3 februari is 
publiek van harte welkom bij de 
oefenwedstrijd Waterloo G2 te-
gen een gehandicaptenteam van 
VV Bergen. De wedstrijd begint 
om 11 uur. De voetballers vin-
den het fantastisch als u ze komt 
aanmoedigen. Maakt u leuke fo-
to’s stuur ze dan naar de club, dan 

kunnen ze worden gedeeld op 
de Facebookpagina van de twee 
G-teams die Waterloo rijk is. Er 
wordt met veel plezier gevoet-
bald door de twee teams. Maar 
u kunt ook een bezoekje bren-
gen aan de kantine, want van al-
les wat u gebruikt gaat een deel 
naar de clubkas.

Uitnodiging voor 
wedstrijd Waterloo G2
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Kadernota Ontwikkeling 2017 van het grondbeleid
Burgemeester en wethouders van Vel-
sen maken bekend dat de raad van Velsen 
in haar vergadering van 25 januari 2018 
heeft besloten: 

1. de Kadernota Ontwikkeling 2017 van het 

grondbeleid vast te stellen;
2. de Kadernota Ontwikkeling 2017 van het 

grondbeleid in werking te laten treden op 
de dag na publicatie;

3. per gelijke datum de Kadernota Ontwikke-
ling 2012 in te trekken.

Inwerkingtreding
Deze verordening treedt in werking op 2 fe-
bruari 2018.

Ter inzage
De integrale tekst van de regeling is gepubli-

ceerd in het elektronisch gemeenteblad van 
de gemeente Velsen. Deze verordening wordt 
ook gepubliceerd op de website www.over-
heid.nl  Tevens ligt de regeling 12 weken ter 
inzage bij de receptie van het stadhuis, Du-
dokplein 1 te IJmuiden.

Gewijzigd vastgesteld Bestemmingsplan IJmuiden Oost
Burgemeester en wethouders maken be-
kend dat de gemeenteraad van Velsen in 
zijn vergadering van 21 december 2017 
het bestemmingsplan IJmuiden Oost (idn: 
NL.IMRO.0453.BP0700IJMUIDENOOS1-
R001) heeft vastgesteld. Het ontwerp-
bestemmingsplan ‘IJmuiden Oost’ heeft 
hieraan voorafgaand vanaf vrijdag 30 juni 
2017, gedurende zes weken voor een ie-
der ter inzage gelegen. Binnen deze ter-
mijn zijn 13 zienswijzen ingediend.

Aanleiding
Het bestemmingsplan voorziet in de vervan-
ging van (delen van) verschillende oudere be-
stemmingsplannen die aan actualisering toe 
zijn. Het bestemmingsplan beoogt een eigen-
tijdse planologische regeling te geven voor 
dit plangebied. Ook worden enkele ontwik-
kelingen mogelijk gemaakt.

Ligging plangebied
Het bestemmingsplan wordt begrensd door 
het Noordzeekanaal, de oude spoorlijn/HOV 

tracé, het duingebied en de westzijde van het 
stadspark. De bestemmingsplannen IJmui-
den Centrum en HOV zijn actueel en maken 
daarom geen deel uit van IJmuiden Oost. De 
KPN-locatie is een apart bestemmingsplan 
en maakt daarom eveneens geen deel uit van 
IJmuiden Oost.

Plan inzien
Krachtens artikel 3.8 van de Wet ruimte-
lijke ordening, ligt het gewijzigd vastge-
stelde bestemmingsplan ‘IJmuiden Oost’ 
met ingang van 2 februari 2018 geduren-
de zes weken voor een ieder ter inzage in 
het gemeentehuis, Dudokplein 1, IJmuiden 
en de centrale bibliotheek, Dudokplein 16, 
IJmuiden. Daarnaast is het plan digitaal in 
te zien op www.ruimtelijkeplannen.nl.

Beroep
Belanghebbenden die tijdig zienswijzen bij 
de gemeenteraad kenbaar hebben gemaakt 
en belanghebbenden die kunnen aantonen 
dat zij redelijkerwijs niet in staat zijn ge-
weest tijdig een zienswijze bij de gemeen-
teraad kenbaar te maken, kunnen beroep 
indienen. Met ingang van de dag nadat het 
besluit ter inzage is gelegd, kan daartegen 
binnen zes weken beroep worden inge-
diend bij de Raad van State. 

Voor zover bezwaren bestaan tegen de door 

de gemeenteraad aangebrachte wijzigin-
gen kan door belanghebbenden daartegen 
eveneens beroep worden ingediend bin-
nen de hier bovengenoemde termijn. Hier-
voor is een griffi  erecht verschuldigd. Het 
beroepschrift dient in tweevoud te wor-
den gezonden aan de Afdeling Bestuurs-
rechtspraak van de Raad van State, Postbus 
20019, 2500 EA ‘s-Gravenhage.

Het besluit tot vaststelling van het bestem-
mingsplan/wijzigingsplan treedt in wer-
king daags na afl oop van de genoemde be-
roepstermijn. Het instellen van beroep 
schorst de werking van het besluit niet. Be-
langhebbenden die beroep hebben inge-
steld kunnen verzoeken om een voorlopi-
ge voorziening. Indien binnen de termijn 
naast het beroepschrift een verzoek om 
voorlopige voorziening is ingediend bij de 
Voorzitter van de Afdeling bestuursrecht-
spraak van de Raad van State, treedt het be-
sluit niet in werking voordat op het verzoek 
is beslist.

Reparatie afwijkingenbeleid
Het college van burgemeester en wethou-
der van de gemeente Velsen heeft op 23 
januari 2018 het afwijkingenbeleid 2012 
vastgesteld.

Het Wabo Afwijkingenbeleid beoogt duide-
lijkheid te geven over hoe het college om-
gaat met de toepassing van de wettelijke 
bevoegdheid om voor planologische ‘krui-
melgevallen’, via de  omgevingsvergunning, 
af te wijken van het bestemmingsplan. De-
ze bevoegdheid van het college is neerge-
legd in de Wet algemene bepalingen omge-

vingsrecht (Wabo).

Het college van burgemeester en wethou-
ders heeft op 24 april 2012 het Wabo Afwij-
kingenbeleid Velsen 2012 vastgesteld. Om 
een onvoorzien en ongewenst juridisch ef-
fect dat uit de aanhef van dit beleid voort-
vloeit  te verhelpen, is het noodzakelijk een 
kleine aanpassing aan dit beleidsstuk door 
te voeren. Hierdoor kan het college ook me-
dewerking verlenen aan aanvragen voor 
omgevingsvergunningen in situaties die 
niet genoemd zijn in het beleid.

Het Wabo Afwijkingenbeleid Velsen 2012, 
zoals gepubliceerd op 3 mei 2012, als volgt 
te wijzigen: op pagina 6, onder het kop-
je “Beleid over toepassing artikel 2.12 lid 
1 sub a onder 2 Wabo” de alinea “Aan een 
omgevingsvergunning op grond van artikel 
2.12 lid 1 sub a onder 2 Wabo juncto artikel 
4 van bijlage II Bor, wordt door het college 
alleen medewerking verleend, als het ver-
zoek past in een van de onderstaande geval-
len.” te vervangen door de alinea “Aan een 
omgevingsvergunning op grond van artikel 
2.12 lid 1 sub a onder 2 Wabo juncto artikel 

4 van bijlage II Bor, wordt door het college 
in ieder geval medewerking verleend, als 
het verzoek past in een van de onderstaan-
de gevallen.”

Inwerkingtreding
Deze beleidsregel treedt in werking op de 
dag na publicatie, in dit geval vrijdag 2 fe-
bruari 2018. De beleidsregel is terug te vin-
den via de gemeentelijke website.
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Groene ballonnen voor De Plataan Velsen-Noord - Basisschool De Plataan heeft vorige week de complimenten van de schoolinspectie gekregen. Vorig jaar werd de school nog 
‘zwak’ bevonden. Sindsdien is er door het team, directie én leerlingen keihard gewerkt om het onderwijs en de resultaten te verbeteren. Na de 
inspectie van vorige week was er een duidelijke verbetering zichtbaar en kreeg De Plataan een ‘voldoende’.  De school gaat uiteraard verder op 
deze goede weg. Om het goede rapportcijfer te vieren gingen alle leerlingen met een groene ballon naar huis. (foto: aangeleverd)

Volleyballen in ‘t donker
Velsen - Zaterdag 7 april houdt 
volleybalvereniging Smashing 
Velsen ‘ 96 het Railwaysafe Glow 
in the Dark volleybal toernooi in 
de Zeewijkhal.
Dit toernooi is voor iedereen die 
het leuk vindt om een keer te vol-
leyballen. En een glow-in-the-
dark toernooi is natuurlijk he-
lemaal bijzonder, dat wil je niet 
missen. 
Dus zowel recreanten, compe-
titiespelers als vrienden, fami-
lie, straten en bedrijven kunnen 
zich inschrijven voor dit super-
leuke toernooi. Per team moeten 
er minimaal twee dames in het 
veld staan. Het toernooi voor de 
volwassenen en A-jeugd  is van 

19 tot 23 uur en de inschrijfkos-
ten bedragen slechts 20 euro per 
team. Voor de B en C jeugd (mix) 
is er een apart ‘glow in the dark’ 
toernooi. Dit toernooi is van 18-
22 uur en ook voor hen bedra-
gen de inschrijfkosten 20 euro 
per team.  Dus: nodig wat vrien-
den, familieleden, buren of colle-
ga’s uit voor een leuke, sportieve 
avond, trek je opvallendste ‘glow 
in the dark’ out�t uit de kast en 
schrijf je snel in.
Inschrijven kan per mail naar 
wendy@smashingvelsen.nl. Doe 
dit wel voor 26 maart. Er is plek 
voor maximaal 24 teams. Meer in-
formatie op www.smashingvel-
sen.nl/toernooi.

Driehuis - Zaterdag 3 februari is 
publiek van harte welkom bij de 
oefenwedstrijd Waterloo G2 te-
gen een gehandicaptenteam van 
VV Bergen. De wedstrijd begint 
om 11 uur. De voetballers vin-
den het fantastisch als u ze komt 
aanmoedigen. Maakt u leuke fo-
to’s stuur ze dan naar de club, dan 

kunnen ze worden gedeeld op 
de Facebookpagina van de twee 
G-teams die Waterloo rijk is. Er 
wordt met veel plezier gevoet-
bald door de twee teams. Maar 
u kunt ook een bezoekje bren-
gen aan de kantine, want van al-
les wat u gebruikt gaat een deel 
naar de clubkas.

Uitnodiging voor 
wedstrijd Waterloo G2
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