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OVERLAST D’ARC
Het bestuur van Sociëté d’Arc en
hun gasten willen het nieuwe jaar
goed beginnen: hun allerbeste
voornemen is dat alle bezoekers
voortaan als muisjes het pand en
het dorp verlaten om lezende,
vrijende of slapende bewoners vooral niet te storen.
Om dat nog eens goed aan de bewoners te vertellen
werd op 10 februari een informatiemiddag georgani-
seerd in De Ark aan het Kerkplein. Voor een aantal
bewoners was het weer even terug in de tijd toen ze
daar zelf nog een biertje dronken en een oude stoel
onderkotsten. Voor anderen de gelegenheid goed
stoom af te blazen en hun irritatie over de overlast
eens duidelijk naar voren te brengen.
Aanleiding voor de bijeenkomst was de enquête die
medewerkers van d’Arc onder bewoners van het
dorp hebben gehouden over de overlast en de klach-
tenafhandeling. Ruim één derde van de enquêtes is
ingevuld. Van de dorpsbewoners die het formulier
instuurden, gaf een ruime meerderheid aan geen tot
beperkt last te hebben van d’Arc-bezoekers. Ruim de
helft is dan ook van mening dat, wat hen betreft,
d’Arc niet hoeft te worden gesloten.
De klachtenafhandeling door het bestuur van de jon-
gerensoos krijgt een dikke voldoende en de bewo-
ners vinden ook dat het bestuur uit keurige jongens
en meisjes bestaat; hier zitten geen raddraaiers en
lastposten bij. Bewoners worden fatsoenlijk te woord
gestaan, het stoepje wordt de volgende dag proper
geveegd en men ruimt ook schade aan plantenbak-
ken en ander groen netjes op.   
Ondanks de positieve uitkomst van de enquête
maakt het bestuur van d’Arc zich zorgen over het

voortbestaan. De gemeente dreigt
met maatregelen. Als er klachten
blijven komen, bestaat een grote
kans dat de vergunning wordt
ingetrokken en de Ark-bezoekers
elders hun vertier moeten zoeken.

In de eerste Nieuwsbrief van het nieuwe jaar aan-
dacht voor de buurtbijeenkomst georganiseerd
door d’Arc. Verder het laatste nieuws over het
Oude Raadhuis en aandacht voor parkeerproble-
men in de Meervlietstraat. Natuurlijk ook oud
nieuws uit een oud dorp en voorts wat andere
zaken.

OUD NIEUWS
In de rubriek Oud Nieuws
aandacht voor berichten over
het dorp die 50 jaar geleden
in de IJmuider Courant
stonden. Het Raadhuis in
Oud Velsen wordt dan nog
bevolkt door ambtenaren,
die ook sportief actief zijn.
Er wordt in februari 1952
met maar liefst twee teams
geschaakt in het gemeente-
toernooi. Herkennen oude-
re dorpsbewoners nog
namen? De redactie van
deze Nieuwsbrief weet
Steenhoek en Hogetoorn
thuis te brengen. Intussen
houdt het dorp in 1952 een
landelijk karakter. Wie slecht
leggende kippen heeft, kan
terecht bij J. van Gastel die in
de Meervlietstraat het pand
bewoont dat thans bekend
staat als Huize Betjes en
inmiddels fraai is gerestaureerd. Zwaardemaker’s voer
doet wonderen, dat belooft althans de advertentie. 

Stichting Het Dorp Velsen is in 1967 opgericht en zet zich in voor behoud en herstel
van dit bijzondere plaatsje. De Stichting behartigt de monumentale belangen van
het dorp, brengt publicaties uit, en informeert bewoners en andere belangstellen-
den over zaken die samenhangen met monumentenzorg. Daarbij wordt in alle
onafhankelijkheid zonder een cent subsidie gewerkt. Activiteiten worden betaald
uit bijdragen van donateurs en sponsors. Het bestuur van de Stichting bestaat uit
dorpsbewoners en enkele deskundigen/geïnteresseerden die elders wonen.
Samenstelling: Rob Stam (voorzitter), Thea van Heiningen (secretaris), Mirjam
Bijnsdorp, Jan-Willem Bruntink, Bas van Gent, Arthur Maandag, Siebe Rolle en Jan
Zeeuw. Voor nadere inlichtingen: Rob Stam, Torenstraat 15, tel. 0255-521711.
De Nieuwbrief is een uitgave van de Stichting Het Dorp Velsen. Redactie: Arthur
Maandag en Rob Stam, Velsen-Zuid. Vormgeving: MP grafische vormgeving,
Driehuis. Print: Folkerts Copy & fax service, IJmuiden.
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KERKTOREN IN HET LICHT
En toen baadde de toren van de Engelmunduskerk
’s avonds fraai in het licht. Het al eerder via deze
Nieuwsbrief bekend geworden voornemen van de

gemeente om schijnwerpers te plaatsen om het
monument meer aandacht te geven, is rap gereali-

seerd. Zeker wie vanuit IJmuiden richting dorp
rijdt, kan de verlichte toren niet ontgaan. 

De toren mag gezien worden: in het dorp klinken
vooral positieve geluiden.
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Het bestuur heeft dan ook besloten de ‘surveillance’
voort te zetten en streng te controleren op lidmaat-
schap. Bewoners die, ondanks alle maatregelen van
het bestuur, toch last hebben van herrie of gepis tegen
de gevel, kunnen bellen naar voorzitter Ruben Ebbeling
(tel. 0255-513722). E-mailen kan ook: ruben@d-arc.nl 
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PARKEER
PERIKELEN
De gemeente
Velsen erkent
dat er in het
dorp een
parkeerprobleem
is, maar wil daar voor-
alsnog niets ingrij-
pends aan doen. Dit
blijkt uit corresponden-
tie tussen dorpsbewo-
ner Rob van den Brink en het gemeentebestuur. Van
den Brink, die in de Meervlietstraat woont, bepleit al
jaren maatregelen om de parkeerchaos in zijn woonom-
geving aan te pakken. Auto’s compleet op de stoep,
auto’s half op de stoep of overtredingen van parkeer-
verboden. Met name bezoekers van restaurant Oud
Velsen, ook wel bekend als het pannenkoekhuis, maken
zich daar schuldig aan. En dat leidt in een redelijk smal-
le en drukke buurt (Meervlietstraat/Kerkesingel) tot irri-
tatie en ook tot schade aan wagens. Wie, zoals Van den
Brink, de politie belt moet vaststellen dat men dan nog
wel komt, maar niets doet. Het is in Velsen beleid tegen
dit soort overtredingen niet op te treden.
Van den Brink diende in september vorig jaar een com-
pleet plan in bij de gemeente. De kern: uitbreiding par-

G E Z O C H T :  S E C R E T A R I S
De Stichting is wegens het aanstaande vertrek van secre-

taris Thea van Heiningen op zoek naar een vervanger.
Wie heeft zin het secretariaat over te nemen? 

Wij zoeken een accurate dorpsbewoner bij wie het
papierwerk in goede handen is. Wij bieden een leuke posi-

tie in een enthousiaste groep mensen. De belangen van
het dorp zijn belangrijk, maar een goede onderlinge sfeer

ook. In het bestuur mag gelachen worden! 

Kandidaten kunnen zich melden bij voorzitter Rob Stam,
Torenstraat 15, tel. 0255-521711. 

RAADHUIS VERKOCHT EN VERHUURD
Werklieden van aannemerij Rolvink trokken vorige
maand het Oude Raadhuis in om Torenstraat 5 en 7
definitief van elkaar te scheiden en de zolder eens
goed op te ruimen. Het monumentale gebouw is in
tweeën gesplitst. Als het aan het college van burge-
meester en wethouders ligt wordt Torenstraat 5 ver-
kocht aan Velserheide BV, een dochteronderneming van
bouwbedrijf Rolvink, om hier kantoorruimte te bou-
wen. Daarmee lijkt een andere Velsense aannemer,
bouwonderneming Gebr. Stolk BV, ondanks een hoger
bod achter het net te vissen. Dit bedrijf heeft een plan
ingediend om in dit deel van het Raadhuis luxe appar-
tementen te realiseren. Het is nog niet bekend aan wie
de kantoorruimte na de verbouwing wordt verhuurd.
Het Velsens Kunstenaarscollectief en de eigenaren van
restaurant het Roode Hert hebben elkaar gevonden met
een plan voor Torenstraat 7. Dit deel van het Oude
Raadhuis blijft in bezit van de gemeente en wordt ver-
huurd aan de stichting ’s Gravenlust, waarin beide ini-
tiatiefnemers zitting hebben. De gemeente stelt als eis
dat het gebouw een culturele invulling krijgt. De kun-
stenaars zijn dan ook van plan om hier, naast ateliers,
ook exposities en andere kunstzinnige activiteiten te
organiseren. Hierbij wordt gedacht aan een documen-
tatiecentrum van Velsense beeldende kunstenaars en
een inloopatelier. Op wat langere termijn ziet het
Velsens Kunstenaarscollectief goede mogelijkheden
voor een kunstuitleen, De Velsense Kunstlijn en een
ruimte voor een kunstenaarskabinet. Het Roode Hert
zegt de raadszaal incidenteel te willen gebruiken voor
bruiloften en kleinere bijeenkomsten. Het overleg met de
gemeente over de huurovereenkomst met bijbehoren-
de voorwaarden is nog niet afge-
rond. Verwacht wordt dat voor
de zomer een definitief besluit
wordt genomen. De Stichting 
Het Dorp Velsen blijft de 
ontwikkelingen kritisch volgen.

keerverbod, éénrichtingsverkeer in Meervlietstraat
vanaf Kerkesingel richting ’s Gravenlust en plaatsing
paaltjes. Daarnaast zouden bezoekers van het restaurant
beter moeten worden gewezen op het parkeerterrein
verderop in het dorp. Gemeente en politie zouden ver-
volgens moeten stoppen met het gedoogbeleid: zero-
tolerance! Inmiddels heeft Van den Brink een officiële
reactie op zijn voorstel. De gemeente neemt tot zijn
teleurstelling vooralsnog geen ingrijpende maatregelen.
Wel is het restaurant verzocht klanten/personeel te ver-
wijzen naar het parkeerterrein. De politie is gevraagd
bonnen uit te schrijven. Overigens heeft de Stichting
Het Dorp Velsen er vorig jaar bij wijkwethouder
Romeyn al voor gepleit het parkeerterrein aan de
Meervlietstraat/Velserdijk te vergroten.


