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Plannen Oude Raadhuis
De Stichting ’s Gravenlust, die het rechtergedeelte van
het Oude Raadhuis gaat exploiteren, denkt aan de vor-
ming van een soort adviesraad, waarin ook een vertegen-
woordiging vanuit het dorp kan plaatsnemen. Dat bleek
op maandag 30 september op een druk bezochte infor-
matieavond over de toekomstplannen met betrekking
tot het monumentale gebouw. De Stichting Het Dorp
Velsen had het initiatief genomen tot de bijeenkomst in
de oude raadzaal. De opkomst mocht er wezen: er kwa-
men ruim 50 mensen. Niet alleen dorpsbewoners, ook
mensen uit de directe omgeving en vertegenwoordigers
van de gemeente Velsen, onder wie wijkwethouder
Romeyn. Zoals gemeld heeft de gemeente het vroegere
onderkomen in twee gedeelten gesplitst. Het linker stuk
is verkocht en wordt momenteel door een projectont-
wikkelaar tot kantoren verbouwd. Het rechter gedeelte
wordt, als alles doorgaat, verhuurd aan de Stichting
’s Gravenlust. Het krijgt een culturele en een horeca-
bestemming. 
De plannen werden op 30 september toegelicht door de
initiatiefnemers: Petra Meskers namens het Kunstenaars-
collectief Velsen en Jeroen van de Bogaerde namens res-
taurant Het Roode Hert. Deze initiatiefnemers zijn ver-
enigd in de Stichting ’s Gravenlust. Het Kunstenaars-
collectief heeft een aantal ateliers in het Oude Raadhuis
en organiseert exposities. Deze activiteiten willen zij
continueren dan wel uitbreiden. De bezigheden hebben
met name overdag plaats. Het Roode Hert heeft het
plan de voormalige raadzaal te gebruiken voor kleine
bijeenkomsten zoals vergaderingen en recepties. In de
toekomst moet het ook weer mogelijk worden om te
trouwen in het Oude Raadhuis. Men verwacht ongeveer
twee avonden in de week dit soort activiteiten te ont-

plooien. De aanwezigen
waren positief over de voor-
nemens omdat ook zij het
belang inzien van een
levend dorp waarin het
Oude Raadhuis letterlijk en
figuurlijk een centrale plek
inneemt. Men had echter
wel een aantal voorwaarden.

Na de recente extra uitgave over de informatiebijeen-
komst met betrekking tot het Oude Raadhuis, dit keer
weer een volledige Nieuwsbrief van de Stichting Het
Dorp Velsen, de laatste van het jaar. Met uiteraard
opnieuw aandacht voor de plannen met het Oude
Raadhuis. En verder voor de restauratie van de
Engelmunduskerk, terwijl ook kleine wetenswaardig-
heden niet ontbreken. 

Oud Nieuws
In de rubriek
‘Oud Nieuws’
aandacht voor
berichten over 
het dorp die 50 jaar
geleden in de IJmuider
Courant stonden. In een tijd dat iedereen
bij de hoogtepunten des levens over een fototoestel
of videocamera beschikt en de digitale techniek
oprukt, is het lastig om je te bedenken dat dit vroe-
ger heel anders was. Op het plein voor het
Raadhuis mocht bij huwelijken niet zomaar worden
gekiekt. Op 1 november 1952 plaatst het college van
B en W een oproep voor de jaarlijkse verpachting
van het recht tot het maken van foto’s op het plein in
het dorp. Beroepsfotografen, en alleen uit Velsen,
mogen intekenen. Intussen haalt klein dierenleed de
advertentiekolommen. Een hond is vanaf de pont,
die toen nog in het dorp aankwam, helemaal mee-
gelopen naar Bloemendaal en daar bij iemand in de
kost gekomen. De bouvier is
terug te halen tegen
advertentiekosten.
Anno 2002 zou onge-
twijfeld snel de dieren-
ambulance zijn gebeld.

advertentie

Haan te gast
En nu we het toch over dieren hebben: sinds
enige weken heeft het dorp een nieuwe
bewoner. Een haan scharrelt rond op het
grasveld aan de Meervlietstraat en slaapt in
de bosjes. De eigenaar is niet bekend.

Ondertussen nemen enkele bewoners de haan onder hun
hoede door voor eten te zorgen. Hoever deze burenliefde
gaat als het echt koud wordt, valt nog te bezien.

Het Roode Hert
Restaurant “Het Roode Hert”

Zuiderdorpstraat 15
1981 BG Velsen-Zuid

•tel. (0255) 515797•fax (0255) 523155•Mobiel (06) 50201150
•Email info@roodehert.nl•Internet www.roodehert.nl

•geopend van dinsdag t/m zondag
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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 belangstellenden over zaken die
samenhangen met monumentenzorg. Daarbij wordt in alle onafhan-
kelijkheid 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 (voor-
zitter), Thea van Heiningen, 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. 

NieuwsbriefNieuwsbrief



Gemeente van slag
Tevredenheid troef in de vorige Nieuwsbrief. De
kerktoren was immers door de gemeente Velsen fraai
in het licht gezet. Voor een goed begrip: de toren is
van de gemeente en de kerk zelf is van de kerk. De
verlichting maakte echter pijnlijk duidelijk dat de
klok in de toren van slag was. En dat is nog steeds
het geval. De gemeente Velsen heeft onlangs laten
weten dat er weer werk gaat worden gemaakt van
het plaatselijke monumentenbeleid. Jarenlang is er
op dit gebied weinig tot niets gebeurd. Dat de klok
in de Engelmunduskerk van slag was, vormde hier-
van in feite het publiekelijke bewijs. De Stichting is
dan ook benieuwd wanneer er nu echt wat in het
uurwerk gaat gebeuren. Bovendien is het ook de
hoogste tijd een blik te werpen op de klokkenstoel.
Deskundigen hebben al eerder vastgesteld dat die
uniek is, maar toe aan een opknapbeurt.

Zorg is er met name op het terrein van de overlast.
Geluidsoverlast bij het aankomen en vertrekken van
gasten en overlast rond het parkeren. Voor het parkeren
is al een alternatief genoemd. Men denkt aan
Velserbeek. Er zou dan een achteruitgang komen die
aan het einde van de avond kan worden gebruikt zodat
de gasten ’s nachts niet het dorp door hoeven.
Voor het zover is, moet nog een hoop werk worden ver-
richt. Het Oude Raadhuis heeft geen horecabestem-
ming. Het bestemmingsplan zal hiervoor moeten wor-
den gewijzigd. Voor horeca-activiteiten dient ook een
aantal bouwkundige wijzigingen te worden aange-
bracht. Deze hebben voornamelijk te maken hebben
met de (brand)veiligheid van het gebouw. Hiertoe
dient weer een bouwplan door de initiatiefnemers te
worden ingediend. Op basis van dit bouwplan kan dan
een verzoek tot wijziging van het bestemmingsplan
ingediend worden. En zo hangt veel met elkaar samen
en is er ook nog veel onduidelijk. 
Pas hierna zal de gemeente een huurovereenkomst
afsluiten met de Stichting ’s Gravenlust. In dit contract
zullen ook voorwaarden worden opgenomen in ver-
band met het voorkomen van overlast. Te denken valt
aan een voorwaarde om alleen onversterkte muziek toe
te staan. Het huurcontract vormt dan vervolgens de
basis om een horecavergunning af te geven aan de
Stichting ’s Gravenlust. Voor de directe omwonenden is
het dus van belang om geïnformeerd te zijn over de
inhoud van het huurcontract. Algemene indruk was dat
de informatieavond in een open en constructieve sfeer
plaats had. Verder is afgesproken dat, zodra de plannen
concreter zijn, een nieuwe informatieavond door de
Stichting Het Dorp Velsen zal worden georganiseerd.
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Restauratie kerk
De in het dorp welbe-
kende firma Holleman
Santpoort is druk aan
de slag in en om de
aloude Engelmundus-
kerk. Het inmiddels in
de Velserbroek geves-
tigde bedrijf verwacht

zeker nog tot augustus volgend jaar bezig te zijn. Met
recht een meerjarenplan. In onze nieuwsbrief van mei
2001 berichtten we al dat de Hervormde Gemeente
Velsen-Zuid druk doende was met een restauratiecom-
missie en het werven van fondsen. De hele klus vergt
zo’n 680.000 euro, waarvan de helft wordt betaald door
de Rijksdienst voor de Monumentenzorg. De rest is bin-
nengekomen via acties, giften en fondsen. Zo was er eer-
der dit jaar een loterij, waarbij de gelukkige winnaar een
splinternieuwe Peugeot kon ophalen. Het heeft dus even
geduurd, maar nu wordt er hard gewerkt. Binnen staat
een gigantische steiger net zo breed en hoog als de kerk.
De rechtermuur is al helemaal kaal gebikt en de oude
stenen zijn weer zichtbaar. Het is arbeidsintensief, stoffig
en tijdrovend werk. Alleen al het stofdicht inpakken van
het orgel kostte een maand. Buiten is het werk beter te
volgen. Deel voor deel wordt de dakbedekking verwij-
derd en de oude aangetaste balken vervangen door
nieuwe. Het lijkt alsof je zo de kerk in kan kijken vanaf
het dak. Niets is minder waar, achter het geraamte van
balken zit nog een tweede binnenbekleding van hout.
Deze blijft zitten anders zou de regen vrij spel hebben.
Ook de dakleien wor-
den vervangen. Dat is
niet onopgemerkt
gebleven vertelde de
timmerman. De leien
lagen ’s avonds in de
container en de volgen-
de ochtend waren ze
verdwenen!

Dorpswinkel terugDorpswinkel terug
Een dure Volvo kun je er niet meer kopen, maar het
assortiment in de goedkopere prijsklasse is fiks toe-
genomen. Het dorp heeft weer een winkel. 
Garagebedrijf en tankstation Van Bugnum aan het
’s Gravenlust is sinds kort uitgebreid met een mini-
supermarkt. Een trotse eigenaar Kees van Bugnum
nam zijn nieuwe nering begin oktober officieel in
gebruik. Zestig vierkante meter van het garagebe-
drijf is nu in gebruik voor de verkoop van kruide-
nierswaren. De prijzen liggen wel iets hoger dan
elders, maar daar staat tegenover dat de zaak de
hele week is geopend. Op werkdagen tot negen uur
’s avonds en op zaterdag en zondag tot acht uur.
De zaak richt zich op tankers die iets extra’s mee-
nemen en op dorpsbewoners. Als die nog snel iets
nodig hebben, hoeven ze voor hun halfje bruin niet
meer helemaal naar IJmuiden. Het wachten is nu
op de vers gebakken croissants op zondagmorgen.


