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Dinsdagavond 8 januari jl. was de nieuw-
jaarsbijeenkomst van de gemeente Vel-
sen. Dit jaar was het een bijzondere 
nieuwsjaarbijeenkomst. Zo kwam het ge-
meentebestuur naar de bezoekers toe en 
werd iedereen ontvangen in een feestelij-

ke tent op Plein 1945. Er waren twee zieke 
bestuurders (Frank Dales en Bram Diep-
straten) maar gelukkig zijn er voldoende 
locoburgemeesters en kon Jeroen Ver-
woort in die rol de honneurs waarnemen. 
(foto Reinder Weidijk)

Nieuwjaarsbijeenkomst Velsen

Gemeente Velsen verruimt openingstijden 
afvalbrengstations
Meer tijd om uw grof afval weg 
te brengen! 
Vanaf 5 januari 2019 heeft u als inwoner 
van de gemeente Velsen meer tijd om 
grof afval naar het afvalbrengstation te 
brengen. De afvalbrengstations Velsen 
en Beverwijk zijn voortaan op zaterdag 
langer open:  van 09.00 tot 17.00 uur. 

De gemeente Velsen wil met deze aanpas-
singen inwoners stimuleren om grof afval te 
scheiden en naar het afvalbrengstation van 
HVC te brengen. Thuis kunt u glas, papier, 
plastic, pak en blik, gft en restafval schei-
den. Grof afval is de verzamelnaam voor 
al uw overige afval. Denk bijvoorbeeld aan 
een kapotte strijkplank, versleten vloerbe-
dekking, oude smartphone, kapotte appara-
ten of meubilair. Door ook dit afval goed te 
scheiden en zelf weg te brengen, draagt u bij 

aan een beter milieu doordat grondsto� en 
kunnen worden hergebruikt.

Wat er met uw grof afval gebeurt
De producten en materialen die op het af-
valbrengstation worden gescheiden, wor-
den daarna zo veel mogelijk gerecycled tot 
nieuwe producten. Zo wordt bijvoorbeeld 
van een oude plastic tuinstoel weer een 
nieuwe plastic speelgoedauto gemaakt, 
wordt oud metaal verwerkt in een nieuwe 
fi ets en wordt een kapotte wasmachine ge-
recycled tot een nieuwe oven.

Kijk voor de adressen en openingstijden 
van de afvalbrengstations Velsen en Bever-
wijk in de HVC afval-app of op www.hvc-
groep.nl. 

Van den Vondellaan, Driehuis
Rioleringswerkzaamheden 
Vanaf maandag 7 januari 2019 worden er 
werkzaamheden uitgevoerd op de Van 
den Vondellaan. Dit zal overlast veroor-
zaken voor automobilisten, (snor)fi et-
sers, voetgangers en de bussen van Con-
nexxion.

Wat gaat er gebeuren?
Het gaat om rioolwerkzaamheden in de P.C. 
Hooftlaan. Om beide kanten met elkaar te 
verbinden, moet de Van den Vondellaan 
worden gekruist. Het asfalt van de fi etspa-
den en van de rijbaan op de Van den Vondel-
laan wordt opgebroken, waarna het huidige 
riool wordt vervangen. Vervolgens wordt er 
tijdelijke bestrating aangelegd om het ver-
keer weer doorgang te kunnen bieden. De 
Van den Vondellaan staat op de planning 
voor herinrichting. De defi nitieve bestra-

ting wordt aangebracht als de herinrichting 
wordt uitgevoerd. 

Omleiding
Het autoverkeer wordt omgeleid via de 
Santpoortse Dreef en de N208. Het (snor)
fi etsverkeer wordt langs het werkgebied ge-
leid, net als de voetgangers. De bussen van 
Connexxion rijden om tijdens de werkzaam-
heden. Meer informatie hierover en over de 
tijdelijke bushaltes kunt u vinden op www.
connexxion.nl.

 Planning
Als de weersomstandigheden geen vertra-
ging opleveren, is de Van den Vondellaan 
vanaf donderdag 17 januari 2019 weer open 
voor doorgaand verkeer.

Zaterdag 29 december jl hebben 56 jon-
gens en meisjes afgezwommen voor hun 
Zwem-ABC. Allemaal van harte gefelici-
teerd!

A-diploma:  Melle Jazz van Baekel, Lumen
Bak, Carmen Eveline Blokdijk, Saar den
Braver, Emir Coban, Fiene Looij, Jeslynn
van Dongen, Marcel Drachaim, Melle Lucas 
Goede, Noortje Phileine Kambeel, Lauren
Marie Koster, Dimitry Lambree, Liam Jos-
hua Molenaar, Larissa Mulder, Inaya Nur
Özmen, Martin Rogacki, Anna Simone Soe-
teman, Jurre van Velzen, Sirano Verhaart,
Alisha Theresia Verhoogt, Roy Vlieland,
Amy Liesker, Mees Tol.

B-diploma: Siouar Ait Bouazza, Isabella
Alderliefste, Tijler Benjamin Bos, Lynn En-
gelhart, Anouk Haan, James de Kraaij, Mo-
hamed Najib Nasri, Dylan van der Pol,Lynn 
van de Ree, Julia Visser, Jayco Teun Zaal,
Jayden Dylano van Zijll, Lotte Brandjes,
Thijs Zwanenburg, Tess van Hoo� .
C-diploma: Liv Elysa Beeftink, Lola van
Beem, Sema Bouman, Diesel Dean Bühl,
Annabell van Haaren, Luuk Hartgers, Bart
Hof, Kacey Lynn de Jager, Jullian Otte,
Mees van der Plas, Beyza Sarier, Liam Jo-
nas Tiemens, Timon Christiaan de Vries,
Tijn Dirk-Jan Wijker, Lorenzo Duijn, Dyla-
no Schalbroeck, Jip Twisk, Selin Karateke.
(foto’s: gemeente Velsen)

Kinderen slagen voor het 
Zwem-ABC
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Op zondag 27 januari vindt opnieuw de 
Gezondheidsbeurs Velsen plaats. Deze 
beurs is specifi ek gericht op een gezon-
de leefstijl voor inwoners van 40 jaar en 
ouder. 

Op de beurs kunnen bezoekers een kijkje 
nemen bij organisaties op het gebied van 
medische preventie (zoals artsen en fysio-
therapeuten), sport en vitaliteit, gezonde 
voeding, zorg en welzijn. De toegang is 
gratis.

Nog deelnemers welkom
Voor organisaties  op het gebied van ge-
zondheid biedt de beurs een goede kans 
om de organisatie te promoten bij de in-
woners van Velsen. Biedt u een gezond 
product of gezonde dienst, een activiteit 
of een test? We nodigen u graag uit als 
deelnemer aan deze beurs. Niet elk ver-
zoek kan gehonoreerd worden, omdat de 
organisatie van de beurs streeft naar een 
divers aanbod van producten en diensten. 

Wie nog vragen heeft of zich als organi-
satie of bedrijf wil aanmelden, kan con-

tact opnemen met Nicole Sheridan of Ad 
Otten telefoonnummer: 0255.510186 (De 
Spil) of mailen naar buurtsport@welzijn-
velsen.nl

een gezonde leefstijl voor 40-plussers
Gezondheidsbeurs Velsen

Wist u dat de gemeente afvalgrijpers be-
schikbaar stelt? We helpen mensen graag 
een handje mee als zij zwerfvuil in hun 
buurt willen opruimen door afvalgrijpers 

beschikbaar te stellen. Wilt u ook helpen 
uw buurt schoon te houden? Meld u aan 
via afval@velsen.nl!

Zwerfvuil opruimen? 
Vraag de gemeente om hulp

Gezondheidsbeurs Velsen:

Op 27 januari van 10.00-14.00 uur 
in het Rabobank IJmondstadion 
in Velsen-Zuid.
Kijk op www.welzijnvelsen.nl en 
klik op gezondheidsbeurs-velsen.

Locoburgemeester Floor Bal ging maan-
dag 7 januari op bezoek bij mevrouw Spie-
renburg. Zij is donderdag 3 januari 100 
jaar geworden. Ze kreeg een fruitmand ca-

deau en Floor Bal sprak de hoop uit haar 
volgend jaar weer te mogen bezoeken in 
goede gezondheid. (foto Reinder Weidijk)

Op bezoek bij 100-jarige
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De gemeente Velsen vraagt iedereen om 
kandidaten voor te dragen voor de ti-
tel van Velsense Sportman, Sportvrouw, 
Sportploeg, Talent (tot 18 jaar),  Master 
(vanaf 40 jaar) en Gehandicapte Sporter 
van het jaar 2018.

De winnaars worden bekendgemaakt tijdens 
het Sportgala op vrijdag 8 maart 2019 in het 
Thalia Theater in IJmuiden. Bent u iemand 
die aan onderstaande voorwaarden voldoet 
of kent u iemand, of een team, dat aan on-
derstaande voorwaarden voldoet, geef deze 
sporter(s) dan vóór 21 januari 2019 op via de 
aanmeldknop op de website van www.sport-
galavelsen.nl of stuur een e-mail naar sport-
gala@velsen.nl
Elk jaar kiest de gemeente Velsen haar 
sportkampioenen en worden andere spor-
ters in het zonnetje gezet. Wie een kandidaat 
kent, mag hem,  haar of een heel  team voor-
dragen. Er zijn zes categorieën: Sportman, 
Sportvrouw, Sportploeg, Talent, Master en 
Gehandicapte Sporter. De prestatie dient be-
haald te zijn in het kalenderjaar 2018 en de 
sport moet onderdeel zijn van een sportbond 
die aangesloten is bij het NOC*NSF. Een 
deskundige jury bepaalt wie de winnaars 
zijn. De prijsuitreiking vindt plaats in het 
Thalia Theater in IJmuiden en de presenta-
tie van het Sportgala is in handen van Franks 
Snoeks, sportverslaggever bij Studio Sport.

Naast de nominaties voor Sportman, 
Sportvrouw, Sportploeg, Talent, Mas-
ter en Gehandicapte Sporter is er dit 
jaar de award voor de SPORTICOON. 
Deze prijs wordt uitgereikt aan een 
sporter of ploeg die driemaal de titel 
in een bepaalde categorie heeft gewon-
nen. De winnaar van deze award heeft 
een grote bijdrage geleverd om zijn of 
haar sport te promoten en heeft daar-
mee Velsen als sportgemeente op de 
kaart gezet.
De winnaar kan niet genomineerd 
worden in de hierboven genoemde ca-
tegorieën. Ieder jaar wordt bekeken of 
een sporter of team voor deze bijzon-
dere prijs in aanmerking komt.

De eerste SPORTICOON van de ge-
meente Velsen is baanwielrenner Mat-
thijs Büchli! 

Wie kunnen genomineerd worden?
De individuele sporters die lid zijn van een 
Velsense vereniging; dat mag een niet-Velse-
naar zijn die lid is van een Velsense vereni-
ging of een Velsenaar die lid is van een niet-
Velsense vereniging.
Teamsporters die uit Velsen komen en lid 
zijn van een team dat niet uit Velsen komt 
worden individueel genomineerd.
Hele teams, als het een Velsens team is, in-
clusief alle niet-Velsense leden.

Aan welke criteria moet de nominatie 
voldoen?
a) Als je 1e, 2e of 3e bent geworden bij een

Nederlands kampioenschap van een
toernooi of wedstrijdenreeks.

b) Als je 1e, 2e of 3e bent geworden bij een
Europees kampioenschap.

c) Als je 1e, 2e of 3e bent geworden bij een
Wereldkampioenschap.

d) Als je 1e, 2e of 3e bent geworden bij een
Wereldbekerkampioenschap.

e) Als je 1e, 2e of 3e bent geworden bij een
Europacupwedstrijd.

f ) Als je 1e, 2e of 3e bent geworden bij een 
wedstrijd van vergelijkbaar niveau als de 
punten onder b) tot en met e). 

g) Als je een individuele sportprijs hebt ge-
wonnen van een o¤  ciële sportbond.

h) Als je een individuele sportprijs hebt ge-
wonnen tijdens een internationaal toer-
nooi.

Aanmelden.
Nominaties moeten vóór 21 januari 2019 
worden doorgegeven via de aanmeldknop op 
de website van www.sportgalavelsen.nl  Ook  
kunt u de nominaties mailen naar sportga-
la@velsen.nl  Voor vragen kunt u ook bellen 
met Simon de Weers, afdeling Sportzaken 
gemeente Velsen: 06-28302505. (foto: ge-
meente Velsen, Ton van Steijn)
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Aanvragen
Burgemeester en wethouders van de ge-
meente Velsen maken bekend dat zij in 
de periode van 28 december 2018 tot en 
met 4 januari 2019 de volgende aanvra-
gen voor een omgevingsvergunning heb-
ben ontvangen op grond van de wet al-
gemene bepalingen omgevingsrecht. De 
datum van ontvangst is tussen haakjes 
vermeld.

IJmuiden 
Frans Naereboutstraat 11, splitsen in 3 ap-
partementen (04/01/2019) 596-2019 

Driehuis 
Hofdijklaan 8, vergroten woning, dakkapel 
voorgevel vervangen, uitbouw badkamer 
(04/01/2019) 693-2019
Hofdijklaan 10, vergroten woning, dakka-
pel voorgevel vervangen, dakkapel zijgevel, 
dakkapel achtergevel, uitbouw badkamer 
(04/01/2019) 699-2019

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

Verlengen beslistermijn 

IJmuiden
Torricellistraat 2, plaatsen balkonhek, het 
legaliseren garagedeur en muurdoorbraak 
(04/01/2019) 18204-2018

Velsen-Zuid
‘s Gravenlust 35, verbouwen brandweerpost 
(02/01/2019) 18061-2018

Ingekomen aanvragen evenementen-
vergunningen APV artikel 2:17

Velserbroek
Boxing Games by  Invicta (boksgala), op 13-
04-2019, locatie: Polderhuis (2-01-2019)
135-2019

Besluiten
Burgemeester en wethouders van Velsen 
hebben de hierna volgende besluiten ge-
nomen. Op grond van de Algemene wet 
bestuursrecht kan een belanghebben-
de bij het (de) onderstaande besluit(en) 
gedurende zes weken na de dag van ver-
zending van het besluit een gemotiveerd 
bezwaarschrift indienen bij het bestuurs-
orgaan dat het besluit heeft genomen 
(zoals college van Burgemeester en wet-
houders van Velsen of Burgemeester van 
Velsen, 
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 voor-
lopige voorziening worden gevraagd bij 
de voorzieningenrechter van de recht-
bank 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 verzenddatum van het besluit is tus-
sen haakjes vermeld.

Verleende omgevingsvergunningen - 

reguliere procedure

Het college van Burgemeester en wet-
houders van Velsen heeft omgevings-
vergunning verleend voor: 

IJmuiden
Van Wassenaerstraat 55, plaatsen dakop-
bouw (28/12/2018) 13350-2018
Willebrordstraat 19, plaatsen dakopbouw 
(03/03/2019) 414-2018

Santpoort-Noord
Hoofdstraat 246, plaatsen tijdelijke huis-

vesting (tot tandartspraktijk) tot mei 2019 
(28/12/2018) 17489-2018
Kruidbergerweg 92, plaatsen dakkapel 
(voorzijde) (04/01/2019) 20700-2018

Verleende evenementenvergunningen 
APV artikel 2:17

IJmuiden
Nieuwjaarsreceptie gemeente Velsen, op 8 
januari 2019 van 17:00 tot 19:00 uur, locatie: 
Plein 1945, (28/12/2018) 18384-2018,

Mededelingen
Het College van Burgemeester en Wethouders heeft in haar 
vergadering van 18 december 2018 vastgesteld:

De Eerste wijziging op de Legesverordening 2019

Ter inzage
De tekst van verordening is in het elektronisch gemeente-
blad gepubliceerd.  Een uitdraai van het elektronisch ge-
meenteblad is in te zien bij de balie van het stadhuis.  

De verordening wordt ook gepubliceerd op de website van 
de gemeente Velsen.

Sessies donderdag 17 januari 2019
Locatie sessies: gemeentehuis Vel-
sen, ingang Plein 1945 te IJmuiden
Aanvangstijd 19.30 uur

Volg de raad
U bent van harte welkom de sessies bij te wo-
nen. U kunt hiervoor plaatsnemen op de pu-
blieke tribune van de vergaderzaal. De verga-
dering is zowel live als achteraf te volgen via 
de raadskalender op www.velsen.nl/gemeen-
teraad. Open de raadskalender en klik vervol-
gens op de datum en de zalen van deze sessies. 
RTV Seaport zendt de sessies vanuit de raad-
zaal uit op het TV-kanaal en via www.raads-

plein.tv.

Inspreken kan tijdens de sessies
Aanmelden om in te spreken kan tot op de dag 
van de vergadering tot 12.00 uur bij de grif-
fi e, tel. 0255 567251 of e-mail: gri¡  e@velsen.
nl met vermelding van onderwerp, naam, e-
mailadres en telefoonnummer. 

Agenda
Subsidiebeleid Velsen 2019
Velsen werkt aan een nieuw subsidiebeleid. 
In deze sessie worden keuzes gegeven aan 
de gemeenteraadsleden (bijvoorbeeld keuze 
voor inkoop of subsidie) over hoe het subsi-

diebeleid in de toekomst uitgewerkt kan gaan 
worden. De uitkomsten van de sessie worden 
uitgewerkt in het genoemde beleidskader dat 
medio 2019 aan de gemeenteraad ter vaststel-
ling wordt voorgelegd. 
Raadzaal: 19.30 – 21.00 uur

Financiële kadernota’s: Treasurysta-
tuut, Afwijkingenbeleid en nota Borg-
stellingen en geldleningen.
De gemeenteraad bespreekt in deze sessie 
drie fi nanciële nota’s. Deze nota’s geven het 
kader waarbinnen het college kan opereren 
op drie beleidsvelden. Het Treasurybeleid 
geeft kaders voor handelingen bij het aan-

trekken en verstrekken van geldleningen. De 
nota Borgstellingen en geldleningen geeft het 
kader waaronder aan derden geldleningen 
kunnen worden verstrekt en waaronder borg-
stellingen aan derden kunnen worden ver-
leend. Het Afwijkingenbeleid geeft het kader 
waarbinnen het college uitvoering kan geven  
aan het fi nancieel beleid van de gemeente. De 
nota geeft aan in welke gevallen overschrij-
dingen van de begroting rechtmatig kunnen 
zijn. Nieuw is het voorstel voor een drempel 
van € 100.000 waarboven in de jaarrekening 
wordt gerapporteerd over begrotingsrecht-
matigheid.
Schoonenbergzaal: 19.30-21.00 uur

 Vergadering gemeenteraad Velsen

Bekendmakingen algemeen
De website www.velsen.nl is hét start-
punt voor al uw vragen over de gemeen-
te Velsen. Hier vindt u meer informatie 
over vergunningen, burgerzaken, buurt-
bemiddeling, bureau discriminatiezaken, 
ondernemersloket, openbare ruimte, so-
ciale zaken 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. Uiteraard kunt u ook 
gewoon langskomen bij het Klant Contact 
Centrum in het gemeentehuis. Het KCC is 

geopend 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. U 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 meldin-
gen of klachten over discriminatie. Bij het 
Klant Contact Centrum van het gemeente-
huis is een formulier verkrijgbaar, waarop 
u uw melding of klacht kunt noteren. Graag
deze vervolgens versturen naar: Bureau Dis-
criminatiezaken Kennemerland in Haarlem. 
Meer informatie op www.bdkennemerland.
nl.

Publicatie
Vanaf 31 mei 2018 worden alle vergunningen, 
beleid en verordeningen op de landelijke web-
site www.o¡  cielebekendmakingen.nl gepu-
bliceerd. Op de gemeentelijke website www.
Velsen.nl komt daar een link naar toe. Hier 
kunt u de besluiten van de afgelopen week of 
maand zien. Daarnaast wordt er ook gepubli-
ceerd op de Infopagina van de gemeente in de 
huis-aan-huisbladen de Jutter en de Hofgeest. 
Informatie over de gemeenteraad van Velsen 
en de vergaderingen van het Raadsplein is te 
vinden op: www.velsen.nl/gemeenteraad.
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Gemeenten leggen voor het uitvoeren van 
hun taken veel persoonsgegevens vast en 
moeten volgens de wet aantonen dat zij 
daar goed mee omgaan. Daarom stelde de 
gemeente Velsen een ‘privacybeleidska-
der’ vast.

Sinds de inwerkingtreding van de Algemene 
Verordening Gegevensbescherming (AVG) 
in mei 2018, zijn er nieuwe wettelijke regels 
voor het beschermen van persoonsgegevens. 
Bovendien stelt de AVG dat gemeenten moe-
ten aantonen hoe zij de bescherming van deze 
gegevens hebben geregeld in hun organisatie. 

Het privacybeleid bestaat uit afspraken over 
de gehele ‘data-levenscyclus’ van verzame-
ling, opslag, gebruik, archivering en vernie-
tiging van gegevens. Het beleidskader dat nu 
is vastgesteld, regelt wie voor  bepaalde zaken 
verantwoordelijk is, dat er jaarlijks een werk-
programma wordt opgesteld voor het priva-

cybeleid, dat er regelmatig controle is of alles 
goed gaat en dat de functionaris Gegevensbe-
scherming daarover jaarlijks rapporteert. Zo 
zijn er goede afspraken vastgelegd over de uit-
voering van de regels en het toezicht daarop. 

Privacybeleidskader gemeente Velsen

Inspraak en inloopavond voorontwerpbestemmingsplan Biezenweg
Besluit 
Burgemeester en wethouders maken overeenkomstig arti-
kel 1.3.1 Besluit ruimtelijke ordening, bekend dat zij voorne-
mens zijn een nieuw bestemmingsplan op te stellen voor de 
locatie Biezenweg 70. 

Aanleiding
Het voorontwerpbestemmingsplan Biezenweg maakt op het 
perceel Biezenweg 70 de bouw van een woning, een gasten-
verblijf en het vervangen van de voormalige bedrijfswoning 
tot woning mogelijk. Hier was eerder een tuincentrum ge-
vestigd. Ook wordt het gehele perceel natuurlijk ingericht. 

Ligging plangebied
Het plangebied ligt in het gebied ‘De Biezen’, gelegen tussen 
Santpoort-Noord en Driehuis. Het plangebied wordt ten 
zuiden begrensd door de Biezenweg en ten noorden door de 
spoorlijn Haarlem - Beverwijk. Ten westen ligt het plan op 
ongeveer 175 meter van de Hagelingerweg en ten oosten op 
een afstand van ongeveer 280 meter van het Spekkenwegje.

Plan inzien
Het voorontwerpbestemmingsplan  (idn: NL.IMRO.0453.
BP1402BIEZENWEG1-V001) ligt met ingang van 11 januari 
2019 gedurende zes weken voor een ieder ter inzage. Naast 
het voorontwerpbestemmingsplan liggen tevens de daarop 
betrekking hebbende onderzoeken en rapportages ter inza-
ge. 

Gemeentehuis, Dudokplein 1, IJmuiden.
Centrale bibliotheek, Dudokplein 16, IJmuiden.
Digitaal raadpleegbaar op www.ruimtelijkeplannen.nl. 

Inloopavond
Op woensdagavond 23  januari 2019 houdt de gemeente Vel-
sen een inloopavond over dit bestemmingsplan. Belangstel-
lenden zijn tijdens de inloopavond welkom tussen 19.00 en 
21.00 uur in Café Middeloo, Driehuizerkerkweg 71 te Drie-
huis. Tijdens de inloopavond is er gelegenheid tot het inzien 
van het voorontwerpbestemmingsplan en tot het stellen van 
vragen. Tijdens de bijeenkomst kunnen geen inspraakreac-
ties worden ingediend, dit kan schriftelijk gedurende de in-
spraaktermijn.

Inspreken
Gedurende de termijn dat het plan ter inzage ligt, kunt u een 
inspraakreactie indienen op het voorontwerpbestemmings-
plan.
Dit doet u door een brief te richten aan:
College van burgemeester en wethouders
Postbus 465
1970 AL IJmuiden

Of via ro@velsen.nl. Onder vermelding van “inspraakre-
actie bestemmingsplan Biezenweg, zaaknummer 22014-
2018”. Vergeet daarbij niet duidelijk uw fysieke postadres 
aan te geven.




