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Van de Dageraad naar de Verleiding /Il ei 2001 
Vclen wcnscn het , \\l'inigel1 kll11nen het. 
' 5 \ilorgens vertrekkell uit dC' Dageraad en el'n half Stichting Ret Dorp Velsen 
lIurtje !clter binnentreden in de Verleiding. Frank 
van Sehie en Michael Walker u it d e Ddgeraad a,m 
de Zuidff-d0rpSlraat dnen dat yoortaan dke J\J ~1 p Iv.n{,,., 'bTI p·f~ _ ...J J_ ~ l Ù.lJ __ :..J_ 
werkdag. Ze 11ebben hun baan <115 verpleegkundi
ge t'n grafi..<;dl 011 tv\·erpe~ eraan gegen~n en starten 
III mei et'n Jang gektlèsterde \vens i.n bh)\:'mbilldèrij 
dc Vcrleidm.g in Cl.stncum. ,,\Ve Lijn allebe.i gek 
val) blnemen l'n delordae", zcgt Frank 
"Hel 1S t'en hobby clie eigenlijk volledig uit de 
hanci G gclupl'll. De afgeh)pen l'uell hebben Wl" 
onze ,·akdiploma's gehaald en Lmg geLod l t naar 
een gesclùkl pand in de regio. Dal hebben wc nu 
eindelijk gevondl'n ." E'\(du~ieve bloemen l'n plan
ten (zoals de ron=, Hollyv\·ood Lut Equador), mond
gl'blazcn glasv,,·crk, spcciaal geimporteercl Belgisch 
C'n ltaliaans élc1fdcwl'rk, maar ook gewone bloe
men ell natuurh jk hun .,pecialiteit, de bijzondere 
bakken cn pottcn met allcrlei <;norten flora. Voor al 
uv. tuin- en kamerdecoratie ndar de Verle.iding 
aan de Burg. lvlooijstraat 28 in Castricum. 
Beslellingen van bewoner..; uit het dorp worllen 
exclusief aan huis bezorgd. . 
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dorp en Velsen-Noord. ('1, ~L~.'n.1J" "IIW ' ,.t I 
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De Stichting 
StlChtin~ IleI Dt'rp Vd,ell 15 in 1%7 opgt'rki11 l'n Let ll"1 in voor 

belklud en herstel VClI1 diI biJzonden' plaat»!:! De ''llChllllg heh~rtlgt 
de 111unumentale belangen van hel dorp, brengl p"bhcaties uii. en 
1l1fonneert bewoners l'n andere bt:'lill1gstellendE'n over laken dic 
~c1menhangcn md ml'l1l1menten/\lrg_Daarhij IVI'nit il\ alle ùnafllan

keHilo.heid ..::onder e\"n cenI 5ubsidie )!;ewerkt Activiteiten worden 
betaald lI ll bljdrilgen van lhJl1ateur~ en ~ponsors Hel besluur \'<1n de 
SllChLlllg bestaallilL dorpsbe\\oncl" <,n enkele J~~kunJ lgen ! ~ell\te· 

resseerden dle elJers wonen 5all1en~teJlrng · Rob Slill1l (voonltterl. 
l'he<l Villl Hciningcl1 (sl'cn'tarisl, \llirj.l11l BiJn~d()rr, lilll-Willem 
Brunlìnk., 13as V"11 Ceni, Arthl r \la'lndag Sll~be Rolle en f'lI1 ZeeU\~' 
VO\lT nildere Inh~ ht111gen. Hl'b "ta111. Tl'ren~tri1lll l'i, leL 0255-'i:!1/1l 
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EeH IlÙ!lIWe uitgave van dit veelgelezetl per;o
diek. Neemt de gemeellte lzet dorp Ve/sen 'lOg 
w el seriells? Die vraag komf llitgebreid (1.(11'1 de 
orde. Daar blijft 71et ecltter njet bij. Verde/' onder 
lIl eer aatulacht 1.1001' ee11 lIniek videoproject en 
1.1 oor /tef plan de ker/ctoren 's a '110 /1ds inltet 
z01l1te~ie te zette11. 
r.. Oo'rn "C! .·t ", ··7"'1~" <' ( () .~. ·"'r, 
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De gemeente Velsen heeft de groo tste mOE~ite het zoge
heten wijkgericht werken overal van de grond te krijgen. 
In Velsen-Zuid, waaronder ook Oud-Velsen valt, is tot 
op heden nog steeds niets geregeld . Terw ijl eT steeds 
meer kleine klachten te beluisteren zijn, lijkt de gemeente 
het dorp te vergeten. "Het is ontzettend vervelend", zegt 
verantwoordelijk wethouder Hans Romeyn in een reactie. 
Wie kent ze niet: de foto's in de plaatselijke pers van 
burgemeester en wet
houders die op de fiets 
hun ronde maken 
door gemeentedelen. 
Wijkgericht werken is 
het nieuwe gemeente
lijke motto. Met veel 
tam tam, met wijkwet
houders en speciale 
gemeente-ambtenaren 
en politieagenten wordt het beleid uitgedragen. 
Spreekuren, wijkschomven, het kan allemaal niet op. 
Maar niet ill Het Dorp Velsen. Bewoners klagen over 
scheve lantaarnpalen, over verkeerde kleuren van deze 
lichtverschaffers, over graffiti, over de verloedering 
van het monument langs het Noordzeekanaal, over 
slecht onderhouden borden en over parkeeroverlast. 
Het zijn allemaal van die kleine ergernissen, die voor 
de burger toch belangrijk kunnen zijn. Maar waarom is 
er voor alle andere gemeentedelen iets geregeld en 
voor het dorp niet? Wethouder Romeyn, die Velsen
Zuid als wijkwethouder in zijn pakket heeft, zit met de 
zaak in zijn maag. Hij wijst er op dat hij zichzelf bij 
gelegenheid zo veel mogelijk laat zien, maar geeft toe 
dat het allemaal'nog niet goed' zit. " We hebben het 
hier echt over de enige wijk waar het nog niet is gere
geld." In het Stadhuis staat de zaak intussen wel op de 
agenda. De gemeentesecretaris en burgemeester 
Hertog, die een coordinerende rol heeft, zijn bij het 
overleg betrakken. Grote probleem is in fci te dat het 
geld op is. Romeyn sluit niet uit dat er een 'herschik
king van de fonnatie' moet komen. ,,Ik begrijp intus
sen natuurlijk ook wel dat het een beetje flauw is met 
dit soort verhalen te komen." ..... 
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Bij alle treurigheid is er daarom ook nog iets goeds te 
melden. De wethouder is bereid tot een gesprek met de 
Stichting Het Dorp Velsen om te kijken of snel iets kan 
worden gedaan aan kleine ergernissen. Geef klachten 
daaram door aan voorzitter Rob Stam, adres aan het 
eind van deze Nieuwsbrief. 

Kerk in het licht 
De gemeente Velsen heeft plannen de toren van de 
Engelmunduskerk 's avonds in het licht te zetten. 
Mogelijk dit jaar nog wordt het voornemen uitge
voerd. De gemeente heeft het pIan onlangs tegenover 
het kerkbestuur ontvouwd. De geme ente is eigenaar 
van de toren en de kerk van de rest van het histori
sche gebouw. Het kerkbestuur vraagt al geruime tijd 
aandacht voor de krakkemikkige staat van de toren
klok. Een jaar geleden ging een brief naar de gemeen
te, maar daarop kwam geen antwoord. Inmiddels is er 
alsnog contact geweest, waarbij de gemeente heeft 
gezegd dat er dit jaar iets zal gebeuren. "Als de toren 
straks in het licht staat, is dat reden te meer iets aan 
de kIok te doen", zegt kerkvoogd J.J. Rasmussens. 
Intussen is het nog steeds onduidelijk wanneer kan 
worden gestart met de broodnodige restauratie van 
de kerk. Het kerkbestuur ging er eerder van uit dat er 
begin dit jaar helderheid zou zijn over rijkssubsidie. 
"Er is vertraging ontstaan door de zogeheten kanjer
subsidies die vorig jaar zijn toegezegd, maar waar wij 
niet onder vallen", aldus Rasmussens. "Daardoor zijn 
alle reguliere aanvragen opzij geschoven." 
Toch zit het kerkbestuur niet stil. Een restauratiecom
missie bereidt het werk in technisch opzicht voor. De 
kerk voert wel acties, onder meer met de verkoop van 
speciale wijn, maar duidelijk is dat het pIan staat of 
valt met overheidssteun. 

De Ark brandveilig 
}ongerensoos d'Arc op het Kerkplein, onder ouderen 
beter bekend als De Ark, voldoet weer aan de 
brandveiligheidseisen. Na de grate nieuwjaarsbrand 
in Volendam kwam er alom in den lande extra aan

dacht voor publiekgelegenheden. 
De Velsense brandweer bezocht het op loopafstand 
gelegen pand aan het Kerk-plein en stelde vast dat 
een aantal extra voorzieningen moest worden getrof

fen. Dat is inmiddels gebeurd. 
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Haal de camera binnen 
Open Monumentendag, op zater
dag 8 september, werpt zijn scha
duw nu al vooruit. De dag staat 
dit jaar in het teken van wonen. 
Omdat authentieke interieurs niet 

onder de bescherming van de Monumentenwet val
len, gaat er door gebrek aan kennis en inzicht veel 
waardevols verloren. Aan de andere kant moet er 
anno 2001 ook geleefd worden: combinaties van oud 
en modern kunnen zelfs heel smaakvol zijn. Hoe zit 
dat eigenlijk in Oud-Velsen? 
De Stichting Het Dorp Velsen heeft het initiatief 
genomen op een eigen manier invulling te geven aan 
de landelijke Monumentendag. Onze interieurs 
mogen best door buitenstaanders worden bekeken. 
Maar de hele dag allerlei vreemd volk over de vloer, 
dat gaat toch echt iets te vero We gaan daarom een 
videofilm maken. Bestuurslid Mirjam Bijnsdorp is al 
met de voorbereidingen begonnen. Bedoeling is dat 
Mirjam met haar camera langskomt en enkele opna
men van het interieur maakt. Vervolgens is het hele
maal mooi als de bewoner nog oude foto' s van 
dezelfde situatie heeft. Die worden dan in de film 
verwerkt. De film zal op monumentendag op ver
schillende plekken in het dorp wordt afgedraaid. Als 
alles mee zit, komt het unieke tijdsdocument ook in 
de verkoop. Zover is het echter nog niet. Het gaat er 
nu vooral om dat mensen meedoen aan het project. 
Bel Mirjam Bijnsdorp: 540414, Meervlietstraat 38. 

Nog steeds geen Nieuw 's Gravenlust 
Eind vorig jaar meldde de Nieuwsbrief nog dat er 
snel een besluit was te verwachten over de toekomst 
van het oude raadhuis aan de Torenstraat. 
De Initiatiefgroep Nieuw 's Gravenlust heeft echter 
nog steeds geen witte rook uit het nieuwe raad
huis zien komen. 
Voorzitter Wim Schaafsma: "We hebben ons pIan 
een aantal malen toegelicht bij het gemeentebe
stuur en er is een bespreking geweest met een aan
tal raadscommissies en met het Woningbedrijf, die 
het pand wil kopen. Het gemeentebestuur wil ons 
pIan eigenlijk maar voor een deel overnemen. Men 
wil het gebouw splitsen en de zuidelijke vleugel 
van het gebouw aan de hoogste bieder verkopen." 
"Daarmee valt echter de financù~le basis onder ons 
voorstel weg. Er is zoveel achterstallig onderhoud 
te doen dat het voor het Woningbedrijf een zeer 
kostbare zaak wordt om het noordelijk deel op te 
knappen. Voor kunstenaars en de archeologen 
wordt de huur dan ook onbetaalbaar." 
Zoals bekend moeten er in 

\, 
het zuidelijke deel kan

toren komen, en in de rest van het gebouw cultu
rele activitJ iten. Ali'de opsfelling van het gemeen
tebestuur niet verandert, is Schaafsma somber: 
"Wij wachten het nu af, maar ik word er niet· 
vrolijker van." 
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