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Velsertunnel 15 april dicht
De Velsertunnel gaat vanaf vrij-
dagavond 15 april 2016 negen 
maanden dicht voor een groot-
scheepse renovatie. Om 21.00 uur 
die dag sluit Rijkswaterstaat de 
tunnel af. De maandagochtend 
daarop (18 april) is vóór het begin 
van de spits (05.00 uur) de ver-
keerssituatie een feit die tijdens 
de hele renovatie van kracht blijft.

Het eerste weekend van de tunnel-
sluiting (vrijdag 15 april 21.00 uur 
– maandag 18 april 05.00 uur) ge-
bruikt Rijkswaterstaat om iets ten 
zuiden van de Velsertunnel de twee 
laatste, tijdelijke verbindingswe-
gen aan te leggen. Het gaat om zoge-
heten keerlussen, die het mogelijk 
maken om vanaf de N208/IJmui-
den snel naar de Wijkertunnel te ko-
men en omgekeerd. Omdat hiervoor 
de bestaande rijbanen van de A22 en 
N208 nodig zijn, kan dit pas na tun-
nelsluiting gebeuren.

Velsertunnel regelmatig dicht
In de maanden voorafgaand aan de 
renovatie is de Velsertunnel door-
deweeks ’s nachts en in het week-

end herhaaldelijk dicht. Deze afslui-
tingen vinden plaats vanaf half ja-
nuari. Eén tunnelbuis blijft steeds 
open, zodat verkeer richting Bever-
wijk door de tunnel kan blijven rij-
den. Verkeer richting IJmuiden rijdt 
via de calamiteitenbogen en de Wij-
kertunnel.

Verkeershinder tot 15 april
Vanaf eind februari werkt Rijkswa-
terstaat verder aan de aanleg van de 
tijdelijke verbindingswegen (keer-
lussen). Dit gebeurt op de A22, N208 
en A9. Rijkswaterstaat legt dan on-
der meer twee tijdelijke verbin-
dingswegen aan op de knooppunten 
Velsen en Beverwijk. Als gevolg van 
de werkzaamheden is geregeld een 
rijstrook of vluchtstrook afgesloten 
en staan er afzettingen op de weg. 
Ook is eind maart de Wijkertunnel ’s 
avonds en ’s nachts afgesloten. In de 
tunnel richt Rijkswaterstaat dan tij-
delijke extra rijstroken in (de huidi-
ge vluchtstroken). (foto: Rijkswater-
staat)

Werk aan Velsertraverse
De werkzaamheden aan de Vel-
sertraverse (N197) van half janu-
ari zijn door het winterse weer 
doorgeschoven naar het week-
end van 23 en 24 januari. Het 
werk van 30 en 31 januari schuift 
door naar 6 en 7 februari. Ook 
aan de Velsertunnel wordt ge-
werkt en in de gemeente Bever-
wijk.

Velsertraverse 
De provincie werkt aan de Velser-
traverse. Er zijn twee weekendaf-
sluitingen: 23-24 januari en 6-7 fe-
bruari. Vanaf vrijdagavond 22 ja-
nuari (20:00 uur) tot en met maan-
dagochtend 25 januari (5:00 uur) 
is er verkeershinder bij de toe- en 
afritten Beverwijk. Komende van-
uit de richting Haarlem, is de afrit 
Meubelboulevard afgesloten. De 
afrit richting Beverwijk centrum 
is wel open. Meer informatie hier-
over, evenals de omleidingsroutes, 
staat op www.infoN197velsertra-
verse.nl. 

Avond- en nachtsluiting 
Velsertunnel 
Van maandag 18 januari tot en met 
donderdag 21 januari is de Vel-
sertunnel afgesloten voor verkeer 
richting IJmuiden/Haarlem tus-
sen 20.00 uur en 05.00 uur. Ver-
keer wordt omgeleid via de cala-
miteitenbogen en de Wijkertunnel. 
Eén tunnelbuis blijft open, zodat 
verkeer richting Beverwijk door 
de tunnel kan blijven rijden. Rijks-
waterstaat voert voorbereidende 
werkzaamheden uit voor de reno-
vatie van de Velsertunnel in 2016.
 
Werkzaamheden Beverwijk
De gemeente Beverwijk voert van-
af maandag 25 januari werkzaam-
heden uit aan de Parallelweg ter 
hoogte van de haven. Voor meer in-
formatie over deze werkzaamhe-
den kunt u terecht op www.bever-
wijk.nl.

Veel belangstelling voor 
inloopavond Missiehuis
Op maandag 18 januari werd in 
het Missiehuis in Driehuis een in-
formatieve inloopavond georga-
niseerd voor inwoners van Drie-
huis. Tussen 17.00 en 20.30 uur 
kwamen ongeveer 500 mensen 
naar dit gebouw waar vanaf april 
van dit jaar maximaal 80 status-
houders gehuisvest worden.

In een goede sfeer gaven de bezoe-
kers kritische reacties en stelden ze 
informatieve vragen over bijvoor-
beeld de groepssamenstelling, de 
manier van koken, dagbesteding, 
veiligheid en gezondheid. Veel men-
sen hebben zich aangemeld als vrij-
williger bij Vluchtelingenwerk en 
de Stichting Welzijn Velsen. Tot slot 

was er ook veel belangstelling voor 
het gebouw zelf. Ondanks het feit 
dat het pand al heel lang in Driehuis 
staat, kenden weinig mensen het van 
binnen. Voor hen een mooie gelegen-
heid om even een kijkje te nemen. 

Inloopavond bewoners Santpoort-
Zuid
De gemeente Bloemendaal heeft het 
plan om ca. 60 statushouders op te 
vangen op Landgoed Dennenheuvel 
dat grenst aan Santpoort-Zuid. Op 
maandag 25 januari organiseert de 
gemeente Bloemendaal voor inwo-
ners van Bloemendaal en Santpoort-
Zuid een informatieavond tussen 
19.00 en 21.00 in het gemeentehuis 
in Overveen. (foto: Reinder Weidijk)
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Vissenloop IJmuiden
Wandelen voor het goede doel: 
dat is de Vissenloop IJmuiden, 
die zondag 22 mei 2016 voor de 
tweede keer plaatsvindt. Wet-
houder Baerveldt opende de in-
schrijving op woensdag 13 janu-
ari jl. 

Het afdelingsbestuur KWF Kan-
kerbestrijding Velsen organiseert 
op zondag 22 mei 2016 voor twee-
de keer de Vissenloop IJmuiden.  
Naast de jaarlijkse collecte heeft het 
afdelingsbestuur van KWF Kan-

kerbestrijding Velsen zich tot doel 
gesteld meer geld bijeen te bren-
gen door dit wandelevenement in 
IJmuiden te organiseren. 

Wethouder sport Annette Baerveldt 
– midden op de foto – opende de in-
schrijving voor dit evenement op 
woensdag 13 januari jl., samen met 
KWF Velsen-voorzitter Fred van 
Dam, die rechts van haar staat. In-
formatie over afstanden, starttijden 
en meer op www.vissenloopijmui-
den.nl. (foto: Reinder Weidijk)

Duurzame ideeën geprezen
Vraag inwoners van Velsen hoe 
je kunt besparen op energie en 
zuinig kunt omgaan met het mi-
lieu en ze komen met de bes-
te ideeën! Wethouder Floor Bal 
reikte er 13 januari jl. de prijzen 
voor uit.

Mevrouw Vermeulen had de eerste 
prijs; zij wil zwerfvuil rond scholen 
aanpakken en daar is HVC al bij in-

geschakeld. Linda Staas stelde voor 
om schuren in Velsen-Noord te 
voorzien van daktuinen. Verhuur-
der Vellesan bekijkt de mogelijkhe-
den. Het recyclingsproject van Juf 
Willemijn Morsch van de Pionier 
leverde haar een bak bloembollen 
voor de school op; die zijn inmid-
dels al geplant. De andere winnaars 
krijgen een warmtescan van hun 
woning. (foto: Reinder Weidijk)

Explosieven zoeken
op Sluiseiland
De voorbereidingen voor de 
aanleg van de nieuwe Zeesluis 
zijn in volle gang. Nu wordt eerst 
gekeken of er explosieven op de 
bodem van het kanaal liggen. 
Het opsporingsbedrijf KWS OCE 
is daar mee begonnen; het werk 
zal ongeveer vier maanden du-
ren.

Rijkswaterstaat is de opdrachtge-
ver voor de sluis die 70 meter breed 
wordt, 500 meter lang en 18 me-
ter diep. Het aannemersconsorti-
um OpenIJ gaat de sluis aanleggen, 
maar dat moet wel veilig kunnen 
gebeuren. Daarom heeft OpenIJ 
het explosieven opsporingsbedrijf 

KWS OCE ingeschakeld. Geen 
overbodige luxe, want uit onder-
zoek (en sommige herinneringen) 
is bekend dat het sluizencomplex 
en de omgeving daarvan tijdens de 
Tweede Wereldoorlog regelmatig 
doelwit is geweest van bombarde-
menten. 

Als KWS OCE munitie aantreft, 
dan slaat zij deze tijdelijk op in een 
speciale container. Deze staat op 
het afgesloten werkterrein en is 
omsloten met hekken. Op gezette 
tijden leegt de Explosieve Oprui-
mingsdienst Defensie de contai-
ner.

Afval is een aparte zaak
“Hoe houdt u uw lege pakken, 
blikken en plastic apart?” Het 
HVC promotieteam vraagt dat 
deze week aan bezoekers van 
supermarkten in Velsen. Zater-
dag 23 januari staan ze bij Al-
bert Heijn aan het Dudokplein 
en de DekaMarkt aan het Zee-
wijkplein in IJmuiden.

Van lege pakken, blik en plastic 
kunnen weer nieuwe producten 
worden gemaakt. Goed scheiden 
is dus belangrijk. Daarom is het 
HVC-promotieteam zaterdag 23 

januari aanwezig bij Albert Heijn 
aan het Dudokplein en de Deka-
Markt aan het Zeewijkplein in 
IJmuiden. 

Wilt u weten hoe er van een leeg 
pak vla een pan kan worden ge-
maakt? Het HVC-promotieteam 
vertelt het u zaterdag 23 januari. 

Wilt u nu alvast meer informa-
tie over afval scheiden? Kijk dan 
op www.indegoeiebak.nl. Lees ook 
het andere artikel in deze Infopagi-
na over hergebruik (foto: HVC)
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Ichthus College
denkt mee over afval
Hoe kun je afval scheiden als je in 
de hoogbouw woont? Die vraag 
legden HVC en de gemeente Vel-
sen voor aan leerlingen van het 
Ichthus Lyceum in Driehuis. Er 
kwam een bruikbaar antwoord op!

Bij hoogbouwwoningen is het moei-
lijker om afval goed te scheiden, om-
dat de containers niet voor de deur 
kunnen staan. Toch is afvalscheiding 
de moeite waard; er zitten nog veel 
waardevolle materialen die geschikt 
zijn voor hergebruik of recycling. 

De gemeente Velsen en HVC hebben 
ruim 100 brugklasleerlingen van het 
Ichtus Lyceum in Driehuis gevraagd 
om hierover mee te denken. Voor 
hen was het een kennismaking met 

de Technasium doorstroomrich-
ting van het lyceum. De leerlingen 
hielden enquêtes bij diverse hoog-
bouw bewoners, brachten de proble-
men in kaart en bedachten, ontwier-
pen en presenteerden creatieve op-
lossingen. Die werden beoordeeld op 
bruikbaarheid, originaliteit en aan-
pak. 

Het winnende team van Thomas, 
Zeb en Eline ontwierp een trans-
portsysteem met buizen dat onderin 
de fl at het afval van bewoners keurig 
sorteert. Het was toepasbaar voor de 
huidige fl ats en voor de toekomst. Of 
deze ontwerpers in de dop hun idee 
in de toekomst zullen tegenkomen, 
zal de tijd uitwijzen. (foto: gemeen-
te Velsen)

HVC promotie voor hergebruik

Trommel van een fl acon
55 Plastic frisdrankfl esjes worden 
een nieuwe slaapzak. Lege fris-
drankblikjes zitten in nieuwe fi et-
sen en vliegtuigonderdelen. Vier 
schoonmaakfl acons worden een 
nieuwe broodtrommel. Uw afval 
van lege pakken, blik en plastic is 
de basis voor nieuwe grondstof-
fen. Houdt u het ook apart? HVC 
voert er campagne voor – ook in 
de gemeente Velsen.

Er gaat in Nederland veel afval om 
aan pakken, blikken en plastic. Het 
grootste percentage daarvan wordt 
hergebruikt voor nieuwe producten. 
Hieronder wat feiten over pakken, 
blik en plastic.
Pakken: Elk jaar gaat er in Nederland 
70 miljoen kilo aan pakken van bij-
voorbeeld zuivel, soep en water om. 
Een gemiddeld huishouden heeft elk 

jaar 300 pakken in huis. 85 Procent 
van een leeg pak wordt hergebruikt. 
Blik: Zo’n 800 verschillende produc-
ten zitten in blik, zoals soep, fris-
drank en mais. In Nederland wordt 
91% van de blikverpakkingen herge-
bruikt.  
Plastic: Een gemiddeld huishouden 
heeft wel een vuilniszak vol plastic 
verpakkingen per week. Een consu-
ment verbruikt per jaar gemiddeld 
300 plastic tasjes. 90% van het inge-
zamelde plastic wordt hergebruikt. 
Een plastic tas wordt gemiddeld 12 
tot 20 minuten gebruikt voordat hij 
wordt weggegooid.
Van 4 plastic schoonmaakfl acons 
kan een nieuwe broodtrommel wor-
den gemaakt en van 27 petfl essen 
van 1,5 liter kan na verwerking een 
fl eecetrui worden gemaakt. Meer in-
formatie op www.indegoeiebak.nl.

indegoeiebak.nl

Ons plastic heeft waarde.
Houdt u het ook apart?

De website www.velsen.nl is hét startpunt voor al 
uw vragen over de gemeente Velsen. Hier vindt u 
meer informatie over vergunningen, burgerzaken, 
buurtbemiddeling, bureau discriminatiezaken, 
ondernemersloket, openbare ruimte, sociale 
zaken en nog veel meer.

Kunt u iets niet vinden of heeft u een vraag? Bel 
dan 14 0255 of kom langs bij het Klant Contact 
Centrum in het stadhuis. Het KCC is geopend op 
maandag tot en met vrijdag van 08.30 tot 17.00 uur 
en op donderdagavond van 18.00 tot 20.00 uur. Voor 
inhoudelijke vragen over bestemmingsplannen, 
omgevingsvergunningen of vragen die daarmee te 

maken hebben, kunt u een afspraak maken met één 
van de vakspecialisten via 14 0255.

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 08.30 tot 
17.00 uur bellen met het Klant Contact Centrum: 14 
0255.

De gemeente Velsen faciliteert meldingen of klachten 
over discriminatie. Bij het Klant Contact Centrum 
van het stadhuis kunt u een formulier krijgen waarop 
u uw melding of klacht kunt noteren. Dit formulier 
kunt u sturen naar Bureau Discriminatiezaken 

Kennemerland in Haarlem. Meer informatie op 
www.bdkennemerland.nl.

Op 20 augustus 2013 heeft het college van 
Burgemeester en Wethouders van Velsen besloten om 
vanaf 1 januari 2014 alle formele bekendmakingen van 
bijvoorbeeld vergunningen, beleid en verordeningen 
te publiceren in het elektronisch gemeenteblad. De 
bekendmakingen worden ook gepubliceerd in de 
huis-aan-huisbladen de Jutter en de Hofgeest. Het 
elektronisch gemeenteblad is te vinden op www.
velsen.nl. Informatie over de gemeenteraad van 
Velsen en de vergaderingen van het Raadsplein is te 
vinden op: raad.velsen.nl.

Bekendmakingen algemeen
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Besluiten
Burgemeester en wethouders 
van Velsen hebben de hierna vol-
gende besluiten genomen. Op 
grond van de Algemene wet be-
stuursrecht kan een belangheb-
bende bij het (de) onderstaan-
de besluit(en) gedurende zes 
weken na de dag van verzen-
ding van het besluit een gemoti-
veerd bezwaarschrift indienen bij 
het bestuursorgaan dat het be-
sluit heeft genomen (zoals colle-
ge van Burgemeester en wethou-
ders van Velsen of Burgemeester 
van Velsen, Postbus 465, 1970 AL 
IJmuiden), dan wel langs elek-
tronische weg (elektronisch for-
mulier op www.velsen.nl; werkt 
alleen in combinatie met inlog-
gen via DigiD). In spoedeisen-
de gevallen kan een voorlopi-
ge voorziening worden gevraagd 
bij de voorzieningenrechter van 
de rechtbank Noord-Holland, lo-
catie Haarlem, sector bestuurs-
recht, Postbus 1621, 2003 BR 
Haarlem. Een voorlopige voor-
ziening kan alleen worden aan-
gevraagd, indien er ook een be-
zwaarschrift is ingediend. De ver-
zenddatum van het besluit is tus-
sen haakjes vermeld.

Verleende omgevingsvergun-

ningen - reguliere procedure
Het college van Burgemeester en 
wethouders van Velsen heeft een 
omgevingsvergunning verleend 
voor: 

IJmuiden
Geen mededelingen.

Driehuis
Geen mededelingen.

Santpoort-Noord
Roos en Beeklaan 89, plaatsen dak-
kapel (voorgevel) (15/01/2016) 815-
2016;
Bloemendaalsestraatweg 5B, plaat-
sen dakkapel (19/01/2016) 17470-
2015;
Corantijnstraat 6, plaatsen erker 
en maken constructieve doorbraak 
(19/01/2016) 18339-2015.

Santpoort-Zuid 
Geen mededelingen.

Velsen-Zuid
Geen mededelingen.

Velsen-Noord
Schulpweg 7, aanpassen 2e verdie-
ping (19/01/2016)  18661-2016.

Velserbroek

Alleta Jacobstraat 50, plaatsen 
terrasoverkapping (19/02/2016) 
17289-2015.

Verleende omgevingsvergun-
ning – uitgebreide procedure
Burgemeester en wethouders van 
Velsen hebben omgevingsvergun-
ning verleend voor het brandveilig 
gebruik op het perceel Burgemees-
ter Rambonnetlaan 2 te IJmuiden.
De omgevingsvergunning en de bij-
behorende stukken liggen met in-
gang van 22 januari 2016 gedurende 
zes weken ter inzage bij de afdeling 
Publiekszaken, gemeente Velsen, 
Dudokplein 1 te IJmuiden. Tevens 
is het besluit in te zien op www.vel-
sen.nl via het menu Actueel/inza-
ge (ontwerp)besluiten. Belangheb-
benden die een zienswijze hebben 
ingediend tegen de ontwerp-om-
gevingsvergunning en belangheb-
benden die kunnen aantonen dat zij 
daar redelijkerwijs niet toe in staat 
zijn geweest, kunnen tegen dit be-
sluit binnen een termijn van zes we-
ken met ingang van de dag na die 
waarop het besluit ter inzage is ge-
legd een gemotiveerd beroepschrift 
indienen bij de rechtbank Noord-
Holland, locatie Haarlem, sector 
Bestuursrecht, Postbus 1621, 2003 
BR Haarlem. Tevens kunnen zij de 

voorzieningenrechter van de recht-
bank Noord-Holland verzoeken een 
voorlopige voorziening te tre� en 
indien onverwijlde spoed, gelet op 
de betrokken belangen, dat vereist. 
Voorwaarde is wel dat ook beroep is 
ingesteld.

IJmuiden
Burgemeester Rambonnetlaan 2, 
brandveilig gebruik (19/01/2016) 
16474-2015.

Geweigerde omgevingsvergun-
ningen
Het college van Burgemeester en 
wethouders van Velsen heeft een 
omgevingsvergunning geweigerd 
voor: 

Velsen-Noord
Lijndenweg 30, wijzigen gebruik 
kantoor naar hotel (19/01/2016) 
18175-2015.

Vergunningen Algemene Plaat-
selijke Verordening

APV artikel 2:17 Evenementen
Ko� erbakmarkten, Velserduinplein 
te IJmuiden op 20 maart, 17 april, 
29 mei, 26 juni, 31 juli, 28 augustus, 
25 september en 16 oktober 2016 
(18/01/2016) 19835-2015.

Aanvragen
Burgemeester en wethouders van 
de gemeente Velsen maken be-
kend dat zij in de periode van 9 
januari 2015 tot en met 15 janu-
ari 2016 de volgende aanvragen 
voor een omgevingsvergunning 
hebben ontvangen op grond van 
de Wet algemene bepalingen om-
gevingsrecht. De datum van ont-
vangst is tussen haakjes vermeld.

IJmuiden
Platanenstraat 50, wijzigen ver-
leende vergunning w14.000633 
(11/01/2016) 643-2016;

Industriestraat 14d, split-
sen bedrijfspand tot twee units 
(12/01/2016) 683-2016;
Cederstraat 33, plaatsen dakopbouw 
(12/01/2016) 736-2016.
 
Driehuis 
Geen mededelingen.

Santpoort-Noord
Roos en Beeklaan 89, plaatsen dak-
kapel (voorgevel)(13/01/2016) 815-
2016;
Santpoortse Dreef ong. HOV 
deelgebied 5+, plaatsen duiker 

(12/01/2016) 733-2016;
Kerkweg 143, plaatsen kap op garage 
(11/01/2016) 612-2016;
Dijkzichtlaan 1, kappen 3 bomen 
(11/01/2016) 648-2016.

Velsen-Zuid
Rijksweg 130, plaatsen 4 vlaggen-
masten (14/01/2016) 885-2016.

Santpoort-Zuid
Anna van Saksenlaan 11, kappen 
boom (12/01/2016) 742-2016;
Vinkenbaan 25, kappen boom 
(12/01/2016) 677-2016.

Velserbroek
Geen mededelingen.

Velsen-Noord
Geen mededelingen.

Welstand
Voor zover de ingediende aanvragen 
voor een omgevingsvergunning be-
trekking hebben op een bouwactivi-
teit kunnen deze worden voorgelegd 
aan de commissie Stedelijk Schoon 
Velsen. Voor meer informatie over 
welstand: 140255
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Raadsvergadering 28 januari 2016
Locatie:  het gemeentehuis, ingang Plein 1945 te IJmuiden

Aanvang 19.30 uur 
1 Opening en mededelingen
2 Actualiteitenuurtje*
 - inspreken inwoners
 - vragenhalfuurtje raadsleden
3 Vaststellen van de agenda **
4 Vaststellen notulen en besluitenlijst raadsvergadering 17 december 2015
5 Lijst van aan de raad gerichte brieven
6 Terugkoppeling uit samenwerkingsverbanden
7 Budget voor vervolgstappen IJmondsamenwerking
8           Sluiting.

** Vaststellen agenda
Op het moment van publicatie van deze advertentie is de raadsagenda nog 
niet zeker. Voor de actuele agenda verwijzen we u naar: raad.velsen.nl/Ver-
gaderingen/Raadsvergadering/2016/28-januari/19:30

*Actualiteitenuurtje
Inwoners die zich van te voren hebben aangemeld kunnen gedurende 2 mi-
nuten een boodschap meegeven aan de gemeenteraadsleden. Dit is niet be-
doeld om in te spreken over onderwerpen die op de agenda staan, maar om 
andere actuele en/of dringende zaken onder de aandacht van de gemeente-
raadsleden te brengen. Deze inbreng moet wel betrekking hebben op onder-
werpen waar de gemeenteraad over gaat of die relevant zijn voor de gemeen-
teraad. Wilt u gebruik maken van het actualiteitenuurtje dan kunt u zich tot  
woensdag 27 januari 2016, 16.00 uur aanmelden bij de raadsgri�  e: 0255-
567502 of via e-mail: gri�  e@velsen.nl

De agenda en onderliggende stukken staan op de website van de gemeente-
raad: raad.velsen.nl. Via deze website zijn alle vergaderingen rechtstreeks 
te volgen of achteraf terug te zien of te beluisteren. RTV Seaport zendt een 
rechtstreeks verslag uit via internet (www.rtvseaport.nl) en hun TV kanaal. 

De Nieuwsbrief Raadsplein ligt ter inzage in de publiekshal van het gemeen-
tehuis, evenals bij de bibliotheken in IJmuiden en Velserbroek. Abonneren 
op de digitale nieuwsbrief kan door adresgegevens en e-mailadres te mailen 
naar raadsplein@velsen.nl

Bekendmaking
Burgemeester en wethouders 
hebben op 12 januari 2016 be-
sloten om de naam Duinroospad 
vast te stellen voor de openbare 
ruimte type weg in IJmuiden, con-
form de bij het besluit behorende 
kaart.

Mogelijkheid van bezwaar
Belanghebbenden kunnen ingevol-
ge de Algemene wet bestuursrecht 
binnen een termijn van 6 weken na 
de dag waarop het besluit is bekend 
gemaakt schriftelijk (Postbus 465, 
1970 AL IJmuiden) dan wel langs 
elektronische weg (elektronisch for-
mulier op www.velsen.nl; werkt al-

leen in combinatie met inloggen via 
DigiD) een gemotiveerd bezwaar-
schrift indienen bij het college van 
Burgemeester en wethouders van 
Velsen.

Nadere informatie
Het besluit met bijbehorende kaart 
kunt u inzien bij de afdeling Infor-
matiemanagement van de gemeen-
te Velsen, Dudokplein 1 te IJmuiden. 
U kunt hiervoor een afspraak maken 
bij de receptiebalie, of via telefoon-
nummer 0255 567352.

Beslissingen ingevolge artikel 2.21 en 2.60 wet BRP
Burgemeester en wethouders 
maken bekend dat na uitvoerig 
onderzoek is gebleken dat on-
derstaande personen niet meer 
woonachtig zijn op het adres waar 
zij in de Basis Registratie Perso-
nen (BRP) van de gemeente Vel-
sen staan ingeschreven. Hun per-
soonslijst zal daarom worden op-
geschort met als reden: verblijf-
plaats onbekend. Dit betekent dat 
zij daardoor formeel niet meer in 
Nederland woonachtig zijn.

Het betreft de volgende personen:
Blok,R.W. geb.20-06-1967 
Monteiro,G. geb.18-03-1986
Cruden,R.M. geb.01-05-1988 
Nakamura,N. geb.11-09-1979
Fadel,R.  geb.05-08-1981 
Opiatowski,B.G. geb.09-10-1970
Farah Bashir Ali geb.01-06-1982 
Osłowski,W.J. geb.02-02-1964
Kamst,E. geb.01-06-1977 
Osman,H geb.12-12-1989
Keur,R.  geb.24-08-1966 
Otten,H.  geb.06-12-1955
Korver,C.R. geb.11-06-1979 

Pauwels,J.T. geb.06-08-1975
Kovář,M. geb.22-12-1991 
Sche¥ el,A geb.13-03-1963
Loo van,J.F. geb.17-04-1973 
Snel,F.  geb.29-02-1964
Matejko,S. geb.29-07-1983 
Witoszka,M.J. geb.16-10-1991
McDougall,C.J. geb.11-07-1979 
Yue,B.  geb.19-11-1987

Voor informatie kunt u terecht bij de 
Publiekszaken, werkeenheid Bur-
gerzaken, tel. (0255) 567200.

Bezwaren
Belanghebbenden kunnen ingevolge 
de Algemene wet bestuursrecht een 
gemotiveerd bezwaarschrift indie-
nen bij het college van burgemeester 
en wethouders. Dit moet gebeuren 
binnen een termijn van 6 weken na 
de dag waarop het besluit is bekend-
gemaakt schriftelijk (Postbus 465, 
1970 AL IJmuiden) dan wel langs 
elektronische weg (elektronisch for-
mulier op www.velsen.nl; werkt al-
leen in combinatie met inloggen via 
DigiD). 




