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Onderscheiding voor 
beroepsschipper KNRM
Maandag 9 januari 2012 heeft 
Leendert Langbroek afscheid 
genomen als beroepsschipper 
van de KNRM IJmuiden. Tij-
dens de feestelijkheden werd hij 
door burgemeester Weerwind 
benoemd tot Ridder in de Orde 
van Oranje Nassau als dank voor 
al zijn vrijwilligerswerk.

De heer Langbroek was naast zijn 
dienstverband bij de KNRM on-
der andere verantwoordelijk voor 
het organiseren van wekelijkse oe-
feningen, lezingen en cursussen 
(EHBO), voor het opleiden van de 

(vrijwillige) bemanning en (plaats-
vervangende) schippers. Ook zette 
hij zich actief in voor nazorg en per-
soonlijke welzijn van zijn beman-
ningsleden bij het verwerken van 
traumatische ervaringen. De heer 
Langbroek redde vanaf 1986 tot he-
den 686 mensen tijdens 523 acties. 
Hij droeg een grote verantwoorde-
lijkheid voor zijn bemanning en het 
uitvoeren van veilige en geslaagde 
reddingsacties.

Leendert Langbroek wordt opge-
volgd als beroepsschipper door Ton 
Haasnoot. (foto: Ko van Leeuwen)

Inspraak HOV-Velsen: 
Zeeweg-Briniostraat
Op woensdag 18 januari vindt tus-
sen 19.00 en 21.00 uur in de Au-
la van het Technisch College Vel-
sen (ingang bij de Briniostraat 12) 
een informatieavond plaats over 
deelproject 5-noord van het Hoog-
waardig Openbaar Vervoer (HOV) 
Velsen. Dit deelproject is het tra-
ject van de oude spoorlijn Sant-
poort-IJmuiden  tussen de krui-
sing Zeeweg en de Briniostraat. 
Dit is parallel aan de Minister van 
Houtenlaan. Het ontwerp voor dit 
deelproject ligt nu ter inzage. Di-
rect aanwonenden en belangstel-
lenden krijgen gelegenheid om 
een reactie te geven op het ont-
werp.

Waarom dit ontwerp?
Het ontwerp is een eerste stap om 
de busbaan aan te kunnen leggen en 
is nodig om het bestemmingsplan te 
kunnen wijzigen. De gemeente Velsen 
werkt samen met de provincie Noord-
Holland aan de precieze inpassing 
van dit project in de omgeving. Om 
de direct aanwonenden daarbij te be-
trekken, organiseren provincie en ge-
meente informatieavonden om het 
ontwerp te bekijken en vragen te stel-
len. Ook kunnen direct aanwonenden 
er ter plekke een reactie meegeven.

Waar kunt u het ontwerp bekij-
ken?

Het inspraakdocument met het 
ontwerp is te bekijken sinds don-
derdag 15 december 2011 tot en met 
donderdag 26 januari 2012. Dit do-
cument is te vinden op de websi-
te; www.hovvelsen.nl en op twee 
locaties. De receptie van het stad-
huis (Dudokplein 1, IJmuiden), 
van maandag tot en met vrijdag ge-
opend van 09.00 uur tot 16.00 uur 
en op donderdagavond van 18.00 
uur tot 20.00 uur. Ook is het ont-
werp te bekijken bij het projectbu-
reau HOV Velsen (Zeeweg 1, IJmui-
den), iedere dinsdagmiddag en ie-
dere woensdagochtend. 

De ontvangen reacties worden be-
oordeeld op haalbaarheid, zowel op 
technisch als op financieel vlak. De 
reacties komen in een inspraakno-
ta waarin wordt aangegeven  welke 
ideeën in het ontwerp kunnen wor-
den meegenomen. Dit leidt uitein-
delijk tot het realiseren van het ont-
werp.

Hebt u nog vragen?
Kijk voor meer informatie op www.
hovvelsen.nl of neem contact op 
met Imora van Dongen, bereikbaar 
op telefoonnummer 023-514 5005.  
Ook kunt u op dinsdagmiddag en 
woensdagochtend terecht bij het 
projectbureau HOV Velsen op Zee-
weg 1 te IJmuiden

Op 1 januari 2012 verwoestte een 
felle brand het Wijkermeercen-
trum – beter bekend als buurt-
centrum De Mel. Sindsdien heeft 
de gemeente Velsen, samen met 
Zorgbalans, Stichting Welzijn en 
Stichting Fedra, een aantal stap-
pen kunnen zetten in de herhuis-
vesting van een aantal activitei-
ten die in De Mel plaatsvonden. 

Sloop Wijkermeercentrum vanaf 
11 januari
Op woensdag 11 januari start Gebr. 
Scholten B.V. met de sloop van het 
westelijk deel van het Wijkermeer-
centrum. Direct na de brand heeft  de 
gemeente Velsen een sloopvergun-
ning voor het afgebrande deel van het 
Wijkermeercentrum aangevraagd. 
De sloop neemt circa 7 werkdagen in 

beslag. De Wijkermeerweg gaat ge-
bruikt worden als route voor de af-
voer van materialen om zo de overlast 
voor omwonenden tot een minimum 
te beperken. De direct omwonenden 
zijn per brief geïnformeerd over deze  
sloopwerkzaamheden. 

Alarminstallatie oostelijk deel 
van het Wijkmeercentrum  
In verband met de alarminstallatie 
van het oostelijke deel van het Wij-
kermeercentrum wordt in de week 
van 16 januari gestart  met de herstel-
werkzaamheden van de elektriciteit. 
Pas nadat de alarminstallatie weer in 
gebruik is genomen, kunnen de hek-
werken verwijderd worden. Het ge-
bouw blijft voorlopig niet toeganke-
lijk voor de huidige gebruikers in ver-
band met herstelwerkzaamheden.

Alternatieve gymzaal in Bever-
wijk
Half januari worden de gymlessen 
voor de leerlingen van de Triangel 
hervat. Een alternatieve locatie is ge-
vonden aan de Kuikensweg in Bever-
wijk. De leerlingen worden met de 
bus naar de gymzaal gebracht en ge-
haald.

Voor de langere termijn wordt geke-
ken naar verschillende scenario’s. 
Daarbij wordt rekening gehouden 
met de toekomstige ontwikkeling 
van de Brede School. 

Actuele ontwikkelingen worden ver-
meld op de websites van de gemeente 
Velsen www.velsen.nl. (foto: Ko van 
Leeuwen)

Stand van zaken rondom brand in De Mel
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Regeling Sportaccommodaties 2012
De gemeente heeft de tarieven en algemene voorwaarden van de ge-
meentelijke sportaccommodaties voor 2012 vastgesteld. Er zijn drie 
regelingen: de Regeling sportterreinen 2012-2013; de Regeling sport-
hallen en gymlokalen 2012-2013 en de Regeling zwembad De Heeren-
duinen 2012.

Kijk voor een overzicht van de tarieven en voorwaarden voor sportterrei-
nen, sporthallen en gymzalen op de websites www.velsen.nl > Bestuur& 
Organisatie>Beleid > Cultuur, Sport & Vrije Tijd > sportbeleid of via: Regelin-
gen & Verordeningen (regelingenbank), www.sportloketvelsen.nl > sport 
& gemeente > sportaccommodaties in Velsen of www.zwembadvelsen.nl > 
algemeen > huisregels en regeling zwembad.

Overzicht van de meest gangbare tarieven (type- en drukfouten voorbehou-
den).

Zwembad De Heerenduinen met ingang van 1 januari 2012:
Losse baden:
- Kinderen 0 en 1 jaar   gratis
- 16 jaar en ouder  € 4,75
- Onder 16 jaar, 65 +  € 4,25
- Daluren  € 4,25

Meerbadenkaarten:
- 10 baden- kaarten   (prijs van) 9 losse baden + 1 bad gratis
- 25 baden- kaarten   (prijs van) 20 losse baden + 5 baden gratis

- 50 baden- kaarten  (prijs van) 35 losse baden + 15 baden gratis
- 100 baden- kaarten   (prijs van) 60 losse baden + 40 baden gratis 

Zwemles:
- Maandkaart kinderen 2x per week, 30 min./45 min. € 41,95/63,00
- Maandkaart volwassenen 1x per week € 33,80
- Instroomcursus weekend  € 73,75
- Losse les   € 9,70

Vernieling speeltoestel
In de nacht van maandag 2 op 
dinsdag 3 januari 2012 is een 
speeltoestel aan het Tarwe-
land te Velserbroek vernield 
door brandstichting.

Het speeltoestel - een fantasia-
toren - en het veiligheidsgras dat 
pas in november 2011 is opge-
leverd, hebben tezamen ruim € 
50.000 euro aan schade opgelo-
pen. 

De gemeente Velsen heeft aan-
gifte gedaan en is op zoek naar 
de dader of daders. Mocht u ge-
tuige geweest zijn of iets gehoord 
hebben wat van belang kan zijn 
voor het vinden van de daders, 
wilt u dan contact opnemen met 
de politie op het telefoonnum-
mer 0900-8844 of via Meld Mis-
daad Anoniem op telefoonnum-
mer 0800-7000. (foto: Gemeen-
te Velsen)

Nieuw clusterplaatsen
in wijk IJmuiden-Noord
Het college van burgemees-
ter & wethouders heeft eind 
2011 een ontwerp voor  nieuwe 
clusterplaatsen in IJmuiden-
Noord vastgesteld. Een clus-
terplaats  is een strook openba-
re weg waarop kliko’s naast el-
kaar aan HVCinzameling wor-
den aangeboden. 

In het eerste kwartaal van 2012 
worden tegels aangebracht om de 
clusterplaats herkenbaar te ma-
ken. Op straat zal het er iets anders 
uit gaan zien dan bewoners nu ge-
wend zijn. Er komen witte pijlen 
die het begin en einde van de clus-
terplaats aangeven. Bewoners ont-
vangen hierover nog informatie 
van HVCinzameling, maar het ge-
bruik is eigenlijk hetzelfde als het 
huidige gebruik, alleen de afstand 
tussen de minicontainers moeten 
bewoners zelf inschatten.

Alle clusterplaatsen zijn in het 
nieuwe ontwerp aan dezelfde zij-
de van de straat en op de stoep ge-
legen, waardoor HVCinzameling 
in minder tijd alle containers kan 
legen. Het is de bedoeling dat in de 

toekomst in heel IJmuiden Noord 
op vrijdag tussen 10.00 en 12.00 
uur de minicontainers worden ge-
leegd.

Kijk voor een overzicht van de 
nieuwe clusterplaatsen op www.
velsen.nl.

(foto: Ton Heijnen)
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Afspraak maken met 
burgemeester en wethouders

Belangstellenden kunnen op afspraak bij de burge-
meester en wethouders terecht om te praten over een 
vooraf aangekondigde kwestie. Daarvoor kunnen
 zij zich telefonisch of per e-mail wenden tot het 
bestuurssecretariaat, telefoon (0255) 567 200, 
e-mail: info@velsen.nl

Voor vragen over:

-  Openbare orde en veiligheid, brandweer en ram-
penbestrijding, regionale samenwerking, wettelijke 
taken, algemene zaken, communicatie, personeel 
en organisatie, burgerzaken, informatiebeleid en 
automatisering, facilitaire zaken, Geo-informatie, 
publiekszaken kunt u zich wenden tot burgemeester 
Franc Weerwind.

Voor vragen over:

-  Ruimtelijke ordening, omgevings- en coördinatie-
vergunningen, economische zaken, sociale zaken, 
arbeidsmarktbeleid, inburgering en projecten 
Winkelcentrum, Grote Buitendijk, Grote Hout kunt 
u zich wenden tot wethouder Arjen Verkaik

-  Onderwijs, sport, recreatie en toerisme, jeugdbeleid, 
volksgezondheid, openbaar vervoer en projecten 
Kustvisie, Nieuw Helmduin, Rooswijk kunt u zich 
wenden tot wethouder Annette Baerveldt

-  Financiën, belastingen, verkeer en vervoer, open-
bare werken en project Oud-IJmuiden kunt u zich 
wenden tot wethouder Ronald Vennik

-  Wonen, grondzaken, welzijn, wijkgerichte dienst-
verlening, lokale seniorenagenda, handhaving en 
toezicht en project Velsen-Noord kunt u zich wen-
den tot wethouder Robert te Beest

-  Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo), 
milieu, groen- en landschapsbeleid, coördinatie 
mondiale bewustwording, kunst en cultuur, 
monumentenbeleid, dierenwelzijn en project 
Blekersduin kunt u zich wenden tot wethouder 
Wim Westerman

 Indeling wijkwethouders:

-  wethouder Verkaik: IJmuiden-Noord; 
IJmuiden-Zuid; Driehuis

-  wethouder Baerveldt: Velserbroek
-  wethouder Vennik: Zee- en Duinwijk; 

IJmuiden-West
-  wethouder Te Beest: Santpoort-Noord; 

Velsen-Noord
-  wethouder Westerman: Santpoort-Zuid; 

Velsen-Zuid

Adres

Stadhuis Velsen
Dudokplein 1
Postbus 465, 1970 AL IJmuiden
Telefoon 14 0255, fax (0255) 56 77 60
E-mail info@velsen.nl
Internet www.velsen.nl
 
Klant Contact Centrum/Receptie

U kunt op maandag t/m vrijdag terecht bij het Klant 
Contact Centrum van het stadhuis van 09.00 - 16.00 uur 
en op donderdagavond van  18.00 - 20.00 uur met al uw 
vragen en voor inzage van ter visie gelegde stukken.
 
Belastingen/Invordering

Ma t/m vrij 09.00 - 12.00 uur: vrije inloop.

Bouwloket afdeling Vergunningen en Uitvoering 

(Bouw- en Woningtoezicht)

Op werkdagen van 09.00 tot 16.00 uur en op donderdag-
avond van 18.00 -20.00 uur is het bouwloket geopend. 
Vrije inloop:
Voor het inzien van tekeningen uit het archief, lopende 
aanvragen en afgeven van stukken voor de afdeling 
Vergunningen en Uitvoering is geen afspraak nodig.

Afspraak maken: 

Voor inhoudelijke vragen over het bestemmings-
plan, omgevingsvergunning of daaraan gerelateerde 
vragen kunt u een afspraak maken met één van de 
vakspecialisten 14 0255.

Burgerzaken

Burgerzaken werkt uitsluitend op afspraak. 
Via onze website www.velsen.nl kunt u 24 uur per 
dag een afspraak maken. U kunt elke werkdag van 
09.00 - 16.00 uur bellen met het Klant Contact 
Centrum, tel. 14 0255. 
 
Buurtbemiddeling

Buurtbemiddeling is een gratis voorziening voor en 
door de bewoners van Velsen. Getrainde vrijwillige 
bemiddelaars onderzoeken met u en uw buren of 
redelijke afspraken voor een oplossing gemaakt 
kunnen worden.
Voor het melden van een huis-, tuin- en keuken-
klacht: 
Telefoon (0255) 548 520
E-mail info@buurtbemiddelingvelsen.nl
Internet www.buurtbemiddelingvelsen.nl

Ondernemersloket

Telefoon (0255) 567 436 (alle werkdagen m.u.v. 
woensdag van 09.00 tot 14.00 uur) 
E-mail ondernemersloket@velsen.nl 
Bij het Ondernemersloket kunt u als ondernemer 
terecht voor (algemene) informatie over wetgeving, 
beleid en procedures. 
 
Meldingen Openbare Ruimte

Kunt u bij voorkeur via onze website doorgeven
Telefoon 14 0255
Dagelijks telefonisch bereikbaar van 09.00 tot 16.00 uur. 
Of e-mail: info@velsen.nl
U kunt bij ons meldingen doorgeven van gebreken 
aan: bomen, plantsoenen, hondenlosloopplaatsen, 
ruiterpaden, straatverlichting, trottoirs, wegen, 
riolering (van de erfgrens t/m het hoofdriool).

Wat te doen bij een verstopping?

Bij een verstopping van het riool dient u, als u 
vermoedt dat de verstopping in het gemeentelijk 
riool zit, de gemeente te bellen. 
Buiten kantooruren en in het weekend kan dit via de 
politie op 0900-8844. Meer informatie vindt u op de 
website: www.velsen.nl  
  
HVC

Voor meldingen en vragen over het ophalen van 
huishoudelijk afval en grofvuil of vragen over straat-
reiniging en het schoonhouden van straatkolken.
Neem dan contact op met de afdeling Klantenservice 
van HVC, telefoon (0255) 566 100. 
Op werkdagen is de klantenservice bereikbaar van 
08.00 tot 17.00 uur. In het weekend gesloten. 
U kunt uw opmerkingen en suggesties ook doorgeven 
via www.hvcinzameling.nl of 
e-mail: klantenservice-velsen@hvcgroep.nl.
HVC is gevestigd aan de Amsterdamseweg 10 in 
Velsen-Zuid. Op deze locatie is ook het afvalbreng-
station ‘Velsen’ gevestigd.

Openingstijden afvalbrengstation:
Maandag t/m vrijdag van 09.00 tot 17.00 uur.
Zaterdag van 09.00 tot 15.00 uur.

Sociale Zaken

Telefonisch spreekuur: 14 0255
Lopende uitkeringen en bijzondere bijstand: 
ma t/m vrij 09.00 - 12.00 uur
Inburgering, Sociale Activering, Zorg en 

Vrijwilligerswerk: 
ma t/m vrij 09.00 - 12.00 uur.
Inloopspreekuur (uitsluitend voor aanvragen bijzon-
dere bijstand en - gewezen - zelfstandigen): 
ma t/m vrij 09.00 - 12.00 uur
 
Voor bemiddeling in werk en voor het aanvragen 
van een uitkering voor het levensonderhoud kunt
 u terecht bij het Werkplein te Beverwijk van 
ma t/m vrij van 09.00 - 12.00 uur. 
Werkplein, Kennemerhof 1 (hoek Zeestraat), 
Postbus 462, 1960 AL Beverwijk, 
tel. (0251) 783 000, fax (0251) 783 001. Neem bij uw 
bezoek een offi  cieel document mee met daarop uw 
burgerservicenummer en een geldig paspoort, 
een geldige identiteitskaart of een geldige verblijfs-
vergunning.

KCC/WMO-loket

Telefoon 14 0255
Dagelijks telefonisch bereikbaar van 09.00 - 16.00 uur.
Bezoekadres: Stadhuis Velsen, Dudokplein 1, IJmuiden: 
dagelijks tussen 09.00 en 16.00 uur. 
Het loket is er voor:
-  WMO-voorzieningen (voorzieningen gehandicapten 

en hulp bij het huishouden)
-  Informatie over schuldhulpverlening
-  Bemiddeling bij zorggerelateerde woning-

toewijzing en urgenties
 
Brandweer Kennemerland, post Velsen

De brandweer Velsen is per 1 juli 2008 opgegaan 
in de Veiligheidsregio Kennemerland, onderdeel 
Brandweer Kennemerland.
Telefoon (0255) 532 324
E-mail adm.brandweer@velsen.nl
E-mail preventie@velsen.nl 
(voor vragen over preventie)
 
Indienen beroepschrift of een verzoek om 

voorlopige voorziening

Vanaf 1 oktober 2010 is het mogelijk om bij alle 
rechtbanken in Nederland een beroepschrift of een 
verzoek om voorlopige voorziening digitaal in te 
dienen via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. 
Daarvoor moet u wel beschikken over een elektro-
nische handtekening (DigiD). Kijk op genoemde site 
voor de precieze voorwaarden.
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Ingediende aanvragen voor een 
omgevingsvergunning 

Burgemeester en wethouders van de gemeente Velsen 
maken bekend dat zij in de periode van 31 december 
2011 tot en met 6 januari 2012 de volgende aanvragen 
voor een omgevingsvergunning op grond van de 
Wet algemene bepalingen omgevingsrecht hebben 
ontvangen. De datum van ontvangst is tussen haakjes 
vermeld.
Voor zover de aanvragen voor een omgevingsver-
gunning betrekking hebben op een bouwactiviteit, 
kunnen deze worden voorgelegd aan de commissie 
Stedelijk Schoon Velsen. Voor meer informatie over 
welstand: (0255) 567 424.

w12.000001  Bloemendaalsestraatweg 11 
 Santpoort-Zuid 
  het plaatsen van een dakopbouw   
 (02/01/2012)
w12.000002  Korteweid 9 Velserbroek 
  het plaatsen van een dakkapel   
 (02/01/2012)
w12.000003  langs Rijksweg A9 t.h.v. hectometer 
 paal 49,4 
 het maken van 2 toeritten, een water- 
 gang met dammen, voetpaden en   
 voetgangersbrug (02/01/2012)
w12.000004  Stephensonstraat 61 IJmuiden 
  het plaatsen van een opbouw en het 
 vervangen van dakpannen   
 (04/01/2012)
w12.000005  Hofl aan 1 Velsen-Noord 
 het verwijderen van asbest uit het  
 hoofdgebouw (05/01/2012)
w12.000006  Hagelingerweg 84 Santpoort-Noord 
 het veranderen van een winkel naar  
 een appartement (05/01/2012)
w12.000007  Vestingplein 58 Velserbroek 
 melding brandveilig gebruik   
 (05/01/2012)
w12.000008  Wijkermeerweg 1 Velsen-Noord 
 het slopen van het Wijkermeer-
 centrum (06/01/2012)
w12.000009  J.M. van Nassaulaan 1 Santpoort-Noord
 het plaatsen van een dakkapel 
 (voorgevel)(06/01/2012)

Besluiten

Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kan een 
belanghebbende bij het de onderstaande besluiten ge-
durende zes weken na de dag van verzending van het 
besluit een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij 
het college van burgemeester en wethouders van 
Velsen (Postbus 465, 1970 AL IJmuiden), dan wel 
langs elektronische weg (elektronisch formulier op 
www.velsen.nl; werkt alleen in combinatie met in-
loggen via DigiD).In spoedeisende gevallen kan een 
voorlopige voorziening worden gevraagd bij de voor-
zieningenrechter van de Rechtbank Haarlem, sector 
bestuursrecht, Postbus 1621, 2003 BR Haarlem. 
Een voorlopige voorziening kan bijvoorbeeld zijn dat 
de rechter het besluit tijdelijk ongedaan maakt. 
Een voorlopige voorziening kan alleen worden aange-
vraagd, indien er ook een bezwaarschrift is ingediend. 
Burgemeester en wethouders van Velsen hebben de 
volgende besluiten genomen (de datum van vergun-
ningverlening is tussen haakjes vermeld):

Verleende omgevingsvergunningen - 

reguliere procedure

w11.000714 Warmenhovenstraat 54 t/m 92 en 
 5 t/m 43RD (oneven) en 95 t/m 99 
 (oneven), De Rijpstraat 1 t/m 11 

(oneven), Van Leeuwenstraat 1 t/m 87
 en 27A, 49A (oneven) en 24 t/m 84C 
 (even), Gulikerstraat 2 t/m 18 (even), 
 Wijk aan Zeeerweg 119 t/m 141 
 (oneven), Van Poptaplantsoen 2 t/m 
 24RD (even) en 1 t/m 23RD (oneven), 
 Homburgstraat 2 t/m 76RD (even), 
 Kanaalstraat 76 t/m 110 (even), 
 Keizer Wilhelmstraat 2 t/m 48 (even),
  Breesaapstraat 57 t/m 65 (oneven), 
 Boelenstraat 3 t/m 21 (oneven), 
 Bloemstraat 199 t/m 211 (oneven) en 
 126 t/m 190, Koningsplein 14, 16, 22, 
 26 en 26A, Cronjestraat 1 IJmuiden 
 voortzetting SL-76-2010 verwijderen 
 asbest bij mutatie- en/of klachten-
 onderhoud(03/01/2012)
w11.000725  Koningin Wilhelminakade 7 IJmuiden 
  het plaatsen van een dakkapel 

 (05/01/2012)
w12.000008  Wijkermeerweg 1 Velsen-Noord 
  het slopen van het buurtcentrum 
 De Mel (09/01/2012)

Drank en Horeca

Burgemeester en wethouders hebben op grond van 
artikel 3 Drank- en Horecawet (DHW) de volgende 
vergunning verleend:

i11.01077  Hoofdstraat 248 Santpoort-Noord
 voor het uitoefenen van een horeca-
 bedrijf (03/01/2012)
i11.011682  Genieweg 50 Velsen-Zuid
 voor het uitoefenen van een horeca-
 bedrijf (04/01/2012)

Film- en foto opnamen

Het college van burgemeesters en wethouders heeft 
op grond van artikel 2.12 APV een vergunning ver-
leend voor het maken van fi lm en/of foto opnamen:

i 11.012596  Velsen-Zuid omgeving Oud-Velsen, 
 Heuvelweg
 het maken van fi lm foto-opnamen op 
 12 februari 2012 (03/01/2012)

Snuff elmarkt

De burgemeester heeft op grond van artikel 5:22 APV 
een vergunning verleend voor een snuff elmarkt:

i11.012623  rommelmarkt in de sporthal IJmuiden 
 Oost,Tiberiusplein 6 IJmuiden
 op zondag 11 maart 2012 
 (06/01/2012)

Venten

Het college van burgemeesters en wethouders heeft 
op grond van art. 5:15 lid 3 APV een ontheffi  ng 
verleend om ijs te venten, van maandag tot en met 
zaterdag van 17.00 tot 21.00 uur, in de periode 1 maart 
tot en met 31 oktober 2012.

van 1930

sinds 1888

ELKE WEEK GELEZEN DOOR 550.000 LEZERS

AALSMEER  AALSMEERDERBRUG  AKERSLOOT  AMSTELHOEK  BAKKUM  BENNEBROEK  BEVERWIJK  CASTRICUM  DE HOEF  DE 
KWAKEL  DE RONDE VENEN  DRIEHUIS  HAARLEM-NOORD  HAARLEM-ZUID   HEEMSKERK  HEEMSTEDE  KUDELSTAART  LIMMEN  
MIJDRECHT  RIJSENHOUT  SANTPOORT-NOORD  SANTPOORT-ZUID  SPAARNDAM-NIEUW  SPAARNDAM-OUD  SPAARNWOUDE  
UITGEEST  UITHOORN  VELSEN-NOORD  VELSEN-ZUID  VELSERBROEK  VINKEVEEN  WAVERVEEN  WILNIS  WIJK AAN ZEE  IJMUIDEN

WEKELIJKS THUIS IN:




