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Zelf vegen: welkome aanvulling

Intensieve aanpak
sneeuw en gladheid
Vele uren werk hebben de ploegen van de gemeente Velsen en
HVC ingezet vanwege het winterse weer van de afgelopen dagen. Burgers die hun eigen stoep
en straatje schoonvegen, zijn een
welkome aanvulling.

De sneeuwruimploegen van de gemeente Velsen en HVC hebben
de afgelopen dagen heel wat uren
sneeuwruimen achter de rug om de
belangrijkste routes voor fietsers en
auto’s begaanbaar te houden. Een
aantal belangrijke voetgangersroutes nemen ze daarbij ook mee.
Wat cijfers van HVC: op zondag tussen vier uur ’s middags en vier uur ’s
nachts is circa 12 centimeter sneeuw
gevallen. Om 15.30 uur gingen de

eerste voertuigen de weg op; in totaal waren het acht strooivoertuigen
en twee shovels. Medewerkers gingen overdag, ’s avonds en ’s nachts
aan de gang - in totaal 30 mannen op
de auto’s en shovels, plus een aantal
coördinatoren. In totaal is er bijna
300 uur ingezet tot maandag vier uur
’s middags. Op maandagavond vanaf
20.00 uur is er nog een ronde gereden om gladheid door bevriezing te
voorkomen. Tot dinsdag 22 januari
midden op de dag is er circa 120 ton
zout gestrooid.
Aan een aantal plekken komen deze werkers niet toe. Daarom vraagt
de gemeente Velsen aan iedereen om
eigen stoep en straatje zo veel mogelijk sneeuwvrij te maken, voor uzelf
en voor uw buren.

Afhandeling brand
Kruisbergflat IJmuiden
Opvang in De Dwarsligger, 48
woningen ontruimd, bewoners
van 29 woningen die onderdak
kregen in Holiday Inn – ziedaar
de stand van zaken na de brand
in de Kruisbergflat in IJmuiden.
De afwikkeling is nog gaande.

In de avond van maandag 21 januari
is brand uitgebroken in een flat op
de vierde etage van de Kruisbergflat aan de Kruisberglaan in IJmuiden. Vijf bewoners werden ter plekke behandeld door het ambulancepersoneel, één bewoner moest voor
nader onderzoek naar het ziekenhuis. Rond 20.00 uur gaf de brandweer het sein ‘brand meester’.
Uit voorzorg werden 48 woningen
van het complex vanwege rookontwikkeling ontruimd. De bewoners

werden opgevangen in buurthuis
De Dwarsligger, waar burgemeester
Weerwind ook naartoe kwam.
De bewoners van 19 woningen konden die avond alweer terug. Bij 29
woningen was dit nog niet mogelijk.
Naast rook- en waterschade was bij
een aantal woningen de stroom uitgevallen. Daarom werden 24 mensen
ondergebracht in hotel Holiday Inn.
De overige bewoners vonden elders
onderdak. Diezelfde nacht werd al begonnen met het opnemen en herstellen van de schade. De gemeente werkt
in de afwikkeling nauw samen met de
eigenaar van de flat, Woningbedrijf
Velsen. Inmiddels is bekend dat de
bewoners niet eerder dan vrijdag 25
januari weer naar huis kunnen.
De laatste informatie staat op www.
velsen.nl.

Prijsvraag IJmuiderslag: win een diner voor twee
‘Diner voor twee’ winnen bij Zilt
aan Zee? Doe dan aan deze prijsvraag mee en stuur uw inzending
op naar jrooij@velsen.nl.

Medio februari wordt er een nieuwe trap geplaatst bij de IJmuiderslag. Vanaf die plek is er een weids

uitzicht zoals op bijgaande foto is te
zien. Welke gedachte komt er bij u op
als u op deze plek in het rond kijkt?
Schrijf in één zin op wat u voelt of
denkt op deze fantastische plaats.
Als de jury uw gedachte of spreuk
uitkiest als ‘meest tot de verbeel-

ding sprekende tekst’, dan wordt
uw tekst gegraveerd in een plaquette die naast de trap komt te staan. U
wint dan ook het diner voor twee, ter
waarde van 75 euro bij Restaurant
Zilt aan Zee. De jury bestaat onder
andere uit de wethouders Baerveldt
en Vennik.

In de infopagina van 17 januari jl.
stond een verkeerd e-mailadres. Het
moet zijn jrooij@velsen.nl. U kunt
hier uw inzending vóór 8 februari
2013 naar toe sturen. De prijswinnaar wordt in deze krant bekend gemaakt. (foto: Ko van Leeuwen)
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Oproep: draag kandidaten voor!

Wie worden de sportkampioenen van 2012?
De gemeente Velsen vraagt iedereen om kandidaten voor te
dragen voor de titel van Velsense Sportman, Sportvrouw, Sportploeg, Talent (tot 18 jaar), Master
(vanaf 40 jaar) en Gehandicapte
Sporter van het jaar 2012.

Overleg Sociale Zaken
Wethouder Arjen Verkaik ontving op 18 januari 2013 collega wethouders Sociale Zaken uit de regio rondom Velsen. Onder voorzitterschap van de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) wisselden zij bestuurlijke ervaringen uit over de uitdagingen die er liggen op het gebied van arbeidsmarktbeleid en de sociale werkvoorziening. De bijeenkomst in Velsen was de laatste
in een reeks ontmoetingen over dit thema die door de VNG werd georganiseerd. (foto: Reinder Weidijk)

Wethouder op Seaport RTV
Op vrijdag 25 januari 2013 verzorgt Seaport RTV om 20.00
uur een televisie-uitzending met
wethouder Robert te Beest.

Wethouder Te Beest geeft een brede inkijk in zijn portefeuille Wonen. De uitzending wordt diverse
malen herhaald op Seaport RTV.
Wekelijks treedt het college van
burgemeester en wethouders naar
buiten. Dit gebeurt door middel
van persconferenties, persberich-

ten, interviews, representatieve
verplichtingen, openbare bijeenkomsten, informatiepagina’s, gemeentelijke website en dergelijke.
Doel hiervan is om bekendheid te
geven aan het gemeentelijk beleid
en het gemeentelijke handelen.
Aan het naar buiten treden van
het college is inmiddels een periodieke televisie-uitzending toegevoegd.

Inspraak HOV Deelproject 6
Een concept voorlopig ontwerp
van deelproject 6 van het HOV
tussen de Briniostraat en de Zeeweg in IJmuiden gaat de inspraak
in. Op woensdag 6 februari tussen
17.00 en 19.00 uur is de inloopavond.

Tussen de Briniostraat en de Zeeweg
in IJmuiden ligt een deel van het tracé voor het Hoogwaardig Openbaar
Vervoer tussen Haarlem en IJmuiden aan Zee. Op basis van een eerste ontwerp is gesproken met omwonenden, de schooldirecties, de politie, het Kunstencentrum Velsen en
de Winkelstichting Plein 1945. Het

resultaat is een inspraakdocument
met daarin een concept voorlopig
ontwerp en een beschrijving. De inspraakperiode loopt vanaf donderdag 24 januari tot en met donderdag
21 februari 2013.
Op woensdag 6 februari wordt tussen 17.00 en 19.00 uur een inloopavond georganiseerd in het HOVprojectbureau aan de Zeeweg 1 in
IJmuiden. Na 21 februari zal het college van burgemeester en wethouders een besluit nemen over de definitieve keuzes voor de herinrichting. Meer informatie staat op www.
hovvelsen.nl.

Bent u of kent u iemand die - of een
team - aan onderstaande voorwaarden voldoet? Neem dan vóór 18 februari 2013 contact op met Simon
de Weers van afdeling Sportzaken
van de gemeente Velsen via 0255567200 of e-mail sweers@velsen.nl.
Elk jaar kiest de gemeente Velsen haar sportkampioenen en worden andere sporters in het zonnetje gezet. Wie een kandidaat kent,
mag hem of haar of een heel team
voordragen. Er zijn zes categorieen: sportman, sportvrouw, sportploeg, talent, master en gehandicapte sporter. Een deskundige jury bepaalt wie de winnaars zijn. De
prijsuitreiking vindt plaats op vrijdag 5 april a.s. in het Witte Theater
in IJmuiden. De presentatie van het
Sportgala is in handen van Frank
Snoeks, sportverslaggever bij Studio Sport.
Wie kunnen genomineerd worden?
• De individuele sporters die lid
zijn van een Velsense vereniging;
dat mag een niet-Velsenaar zijn
die lid is van een Velsense vereniging 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; de sporter

wordt dan individueel genomineerd.
• Hele teams, als het een Velsens
team is, inclusief alle niet-Velsense leden.
Aan welke eisen moet de nominatie
voldoen?
a) Als je eerste, tweede of derde
bent geworden bij een Nederlands kampioenschap van een
toernooi of wedstrijdenreeks.
b) Als je eerste, tweede of derde
bent geworden bij een Europees
kampioenschap.
c) Als je eerste, tweede of derde
bent geworden bij een Wereldkampioenschap.
d) Als je eerste, tweede of derde
bent geworden bij een Wereldbekerwedstrijd.
e) Als je eerste, tweede of derde
bent geworden bij een Europacupwedstrijd.
f ) Als je eerste, tweede of derde
bent geworden bij een wedstrijd
van vergelijkbaar niveau als de
punten onder b) tot en met e).
g) Een individuele sportprijs hebt
gewonnen van een officiële sportbond.
h) Een individuele sportprijs hebt
gewonnen tijdens een internationaal toernooi.
Nominaties moeten vóór 18 februari 2013 worden doorgegeven aan
Simon de Weers, afdeling Sportzaken gemeente Velsen, Postbus 465,
1970 AL in IJmuiden. Of via telefoonnummer 0255-567200 of email sweers@velsen.nl. (foto: Reinder Weidijk)
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Sneeuw en vorst in de grond

Uitstel werkzaamheden
Door het winterweer ligt een aantal werkzaamheden in de openbare
ruimte stil. Dat komt niet alleen door de sneeuwval, maar ook door de
vorst in de grond.

Het gaat om de volgende werkzaamheden:
• Rioolreiniging en inspectie Velsen-Noord
• Riool- en wegwerkzaamheden Van Rijswijkstraat
• Riool- en wegwerkzaamheden Meervlietstraat, fase 2
• Riool- en wegwerkzaamheden Rode Dorp
• Riool- en wegwerkzaamheden Oud-IJmuiden
• Riool- en wegwerkzaamheden Biallosterskilaan
• Rioolrenovatie Santpoort-Zuid en Dolfijnstraat
• Aanplant bomen op diverse locaties
• Renovatie plantsoenen diverse locaties
• Aanleg speelplek Zocherplantsoen
Misschien moet de geplande start op 4 februari van de werkzaamheden aan
de Planetenweg hierdoor uitgesteld worden. Eerst moet de vorst uit de grond
zijn, voordat ze de meeste werkzaamheden weer kunnen worden opgepakt.

Jongeren Ontmoetings Plaats
Op woensdag 16 januari om 15.00 uur heeft wethouder Annette Baerveldt
van Jeugdbeleid de Jongeren Ontmoetings Plaats (JOP) aan de Zeeweg in
IJmuiden geopend. (foto: Reinder Weidijk)

Theater: ‘Wel winnen, hè!’
Betere prestaties, meer sportiviteit, meer jongere leden en meer
vrijwilligers – daar gaat de theatervoorstelling ‘Wel winnen, hè!’
over. Op 4 maart in de Stadsschouwburg Velsen, speciaal voor
de sportverenigingen, georganiseerd door de sportbonden en de
gemeente Velsen.

De theatervoorstelling is bedoeld
voor alle vrijwilligers van sportverenigingen en met name voor bestuursleden, trainers, coaches, begeleiders en scheidsrechters. Centraal in de voorstelling staat hoe je
als vrijwilliger kunt bijdragen aan
een verenigingscultuur waarin prestaties verbeteren, de sportiviteit toeneemt, meer pubers lid blijven en het
aantal vrijwilligers groeit. Het verhaal is gebaseerd op praktijkervaringen van Nederlandse topcoaches. Na

afloop is er gelegenheid om tot napraten in de foyer.
De voorstelling is op maandag 4
maart 2013, Stadsschouwburg Velsen, Groeneweg 71 in IJmuiden. Hij
begint om 20.00 uur, duurt tot 21.20
en er is geen pauze. Inloop vanaf
19.30 uur, toegang gratis. Kaarten
zijn te bestellen via sportzaken@
velsen.nl.
De theatervoorstelling is onderdeel
van het actieplan ‘Naar een veiliger
sportklimaat’, dat gewenst gedrag
wil stimuleren en ongewenst gedrag
in en rondom sport aanpakken. Dit
programma wordt uitgevoerd door
de sportbonden en NOC*NSF en
wordt onder andere gesteund door
de ministeries van VWS en van Veiligheid en Justitie. Meer informatie
op www.veiligsportklimaat.nl.

Schaatspret op Plein 1945
Veel scholen hebben de afgelopen dagen dankbaar gebruik gemaakt van de
tijdelijke schaatsbaan op Plein 1945. (foto’s: gemeente Velsen)
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Bekendmakingen
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, 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 09.00 tot 16.00 uur
en op donderdagavond van 18.00 tot 20.00 uur.
Voor inhoudelijke vragen over het bestemmingsplan, omgevingvergunning of daaraan gerelateerde vragen 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
09.00 tot 16.00 uur bellen met het Klant Contact
Centrum: 14 0255.

Aanvragen
Burgemeester en wethouders van
de gemeente Velsen maken bekend dat zij in de periode van 12
januari 2013 tot en met 18 januari 2013 de volgende aanvragen
voor een omgevingsvergunning
op grond van de Wet algemene
bepalingen omgevingsrecht hebben ontvangen. De datum van
ontvangst is tussen haakjes vermeld.

IJmuiden: Julianakade, IJmuiderstraatweg, Willebrordstraat en
plantsoen, kappen 35 bomen en
verplanten 9 bomen (16/01/2013)
w13.000019; Burgemeester Rambonnetlaan 2, veranderen en vergroten
gezinsvervangend
tehuis (15/01/2013) w13.000015;
Trompstraat 97, plaatsen dakopbouw (14/01/2013) w13.000014;
James Wattstraat 2a, verhogen dak
(15/01/2013) w13.000017.

Velsen-Zuid: Geen mededelingen
Santpoort-Noord:
Duinen
Kruidbergerweg 89, gebruik weiland voor parkeren dd 20-05-2013
(15/01/2013) w13.000016.
Driehuis: Geen mededelingen
Velserbroek: De Zeiler 112,
plaatsen berging (17/01/2013)
w13.000022; De Zeiler 114, plaatsen
berging (17/01/2013) w13.000021;
De Zeiler 120, plaatsen berging en
kappen boom (17/01/2013).
Velsen-Noord: Geen mededelingen

gen voor een omgevingsvergunning
betrekking hebben op een bouwactiviteit, kunnen deze worden voorgelegd aan de commissie Stedelijk
Schoon Velsen. Voor meer informatie over welstand: 140255.
Verlenging beslistermijn aanvraag omgevingsvergunning
Burgemeester en wethouders van
Velsen hebben op grond van artikel 3.9. van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht de termijn waarbinnen zij op de volgende
aanvra(a)g(en) dienen te beslissen
verlengd met zes weken:

Santpoort-Zuid: Geen mededelingen

Velsen-Noord:
Rooswijkerlaan 4, het herinrichten van sportpark
Rooswijk
(21/11/2012)
w12.000543.

Welstand
Voor zover de ingediende aanvra-

Ingediende aanvragen horeca/
apv/evenementen

bus 1621, 2003 BR Haarlem. Een
voorlopige voorziening kan alleen worden aangevraagd, indien er ook een bezwaarschrift
is ingediend. Burgemeester en
wethouders van Velsen hebben
de volgende besluiten genomen
(de datum van vergunningverlening is tussen haakjes vermeld):

(18/01/2013) w12.000511; Kruidbergerweg 52, plaatsen dakopbouw (16/01/2013) w12.000494.

Velserbroek: Vestingplein, standplaats 20/10 t/m 31/12/2013,
(02/01/2013) i13.000024.
Velsen-Zuid: dorp Oud Velsen, filmopnamen 24/01/2013,
(09/01/2013) i13.000312; dorp Oud
Velsen, filmopnamen 07/02/2013,
(15/01/2013) i13.000463; dorp Oud
Velsen, filmopnamen 21/02/2013,
(17/01/2013) i13.000594.
Santpoort-Noord:
standplaats burg. Weertsplantsoen,
(14/01/2013) i13.000421.
IJmuiden: Lange Nieuwstraat /
K. Zegelstraat, standplaats 22/10
t/m 31/12/2013), (15/01/2013)
i13.000468.
Velsen: venten met ijs 01/03
t/m 31/10/2013, (02/01/2013)
i13.000030.

Besluiten
Op grond van de Algemene wet
bestuursrecht kan een belanghebbende bij het (de) onderstaande besluit(en) gedurende
zes weken na de dag van verzending van het besluit een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het bestuursorgaan dat
het besluit heeft genomen (college van Burgemeester en wethouders 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
voorlopige voorziening worden
gevraagd bij de voorzieningenrechter van de Rechtbank Haarlem, sector bestuursrecht, Post-

Verleende omgevingsvergunningen - reguliere procedure
IJmuiden: Wijk aan Zeeerweg
15, plaatsen dakkapel (voorgevel)
(21/01/2013) w12.000558.
Santpoort-Noord: St. Eustatiusstraat 8, uitbreiding werkplaats met kantoor (16/01/2013)
w12.000551;
Broekbergenlaan
13, vergroten 1ste verdieping

Santpoort-Zuid: Geen mededelingen
Velserbroek: De Zeiler 138,
plaatsen
uitbouw
(zijgevel)
(16/01/2013) w12.000549.
Velsen-Zuid: Oude Pontweg 148,
plaatsen woonwagen (15/01/2013)
w12.000496;
Oude
Pontweg
148, oprichten berging/garage
(16/01/2013) w12.000522.
Velsen-Noord: Geen mededelingen
Driehuis: Da Costalaan 5A,
aanbrengen
balkon
hekwerk

(21/01/2013) w12.000559.
Film- en foto opnamen art. APV
2:12
Velsen-Zuid: Dorp Oud Velsen, filmopnamen 24/01/2013,
(18/01/2013) u13.000452.
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Bestemmingsplan ‘Bedrijventerrein Velserbroek’
Burgemeester en wethouders maken bekend dat de gemeenteraad
van Velsen in zijn vergadering van
13 december 2012 het bestemmingsplan “Bedrijventerrein Velserbroek” (idn: NL.IMRO.0453.BP1301BEDRIJVENTE1-R001) gewijzigd heeft vastgesteld. Het ontwerp-bestemmingsplan
“Bedrijventerrein Velserbroek” heeft hieraan voorafgaand vanaf 15 juni 2012
gedurende zes weken voor een ieder ter inzage gelegen. Binnen deze termijn zijn zienswijzen ingediend.

Het bestemmingsplan heeft betrekking op het bedrijventerrein te Velserbroek. Het gebied wordt in het noorden begrensd door het perceel van
tuincentrum Groenrijk (Rijksweg
289), in het oosten door de Hofgeesterweg, Ambachtsweg, Zadelmakerstraat, Vlietweg en het Delftplein (gemeentegrens met Haarlem) en in het
westen door de N208. Het plangebied
kenmerkt zich door het bedrijventerrein Broekerwerf, de bedrijven in het
zuidelijke deel van de Hofgeest en de
bebouwing tegen de gemeentegrens
met Haarlem.

De ingediende zienswijzen geven aanleiding tot het aanbrengen van de volgende wijzigingen:
- De noordelijke bouwgrens van het
kantoorgebouw van PWN aan de
Rijksweg 501 zal 7 meter verplaatst
worden.
- Voor het perceel van de transportbedrijven aan de Rijksweg 325 (Visbeen transport) en Rijksweg 343 A
(Schoorl en v.d. Veldt) zal op de verbeelding en in de regels een functieaanduiding ‘opslag’ (op) opgenomen
worden, waardoor tevens een Goederenwegvervoerbedrijf is toegestaan.
- Artikel 23.1.1 lid d (wijzigingsbevoegdheid Kleermakerstraat, bouwmarkt) aan te passen onder 2;
- 4.600 m2 in plaats van 5.000 m2, en
onder 4 toe te voegen:
- De bouwmarkt dient aan de west- en
oostzijde tevens begeleid te worden
door een groenstrook.
- De bouwmarkt dient aan de oostzijde een gevarieerde rooilijn te krijgen
waarbij de afstand tussen het bouwvlak aan de Kleermakerstraat en de
bouwmarkt minimaal 23 meter bedraagt.
- De bevoorrading van de bouwmarkt

Verkeersmaatregelen
Burgemeester en wethouders
hebben besloten een individuele
gehandicaptenparkeerplaats aan
te leggen voor het volgende perceel:

Ter hoogte van De Ticht 15, te Velsen-Zuid
Ter hoogte van Bakkerstraat 14, te
IJmuiden
Langevlak 11, te IJmuiden, (nabij de
centrale toegangsdeur)
Ter hoogte van Langemaad 46, te
Velserbroek
Snippenbos 17, te IJmuiden (parkeervak zo dicht mogelijk bij de woning)

Mogelijkheid van bezwaar:
Belanghebbenden kunnen ingevolge 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 formulier op www.velsen.nl; werkt alleen in combinatie met inloggen via
DigiD) een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college van
Burgemeester en wethouders van
Velsen.
Nadere informatie:
Het verkeersbesluit kunt u inzien bij
de receptie in het stadhuis, Dudokplein 1 te IJmuiden.

te situeren aan de westzijde van de
bouwmarkt vanaf de Rijksweg (de
parallelweg N208).
Krachtens artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening ligt het vastgestelde
bestemmingsplan “Bedrijventerrein
Velserbroek” voor een ieder met ingang van 25 januari 2013 gedurende
zes weken ter inzage. Het vastgestelde bestemmingsplan en daarbij behorende stukken zijn in te zien bij de receptie van het stadhuis, Dudokplein 1
te IJmuiden. De receptie is van maandag tot en met vrijdag geopend van
09.00 uur tot 16.00 uur en op donderdagavond van 18.00 uur tot 20.00 uur.
Een exemplaar van het vastgestelde
bestemmingsplan is tevens in te zien
bij de centrale bibliotheek te IJmuiden gedurende de gebruikelijke openingstijden. Het bestemmingsplan is
ook te raadplegen op www.ruimtelijkeplannen.nl.
Belanghebbenden die tijdig hun zienswijze bij de gemeenteraad hebben
kenbaar gemaakt, alsmede belanghebbenden die kunnen aantonen dat
zij redelijkerwijs niet in staat zijn geweest tijdig een zienswijze bij de ge-

meenteraad kenbaar te maken, kunnen gedurende de bovenvermelde termijn van terinzagelegging beroep instellen bij de Raad van State. Voor zover bezwaren bestaan tegen de door de
gemeenteraad aangebrachte wijzigingen kan door belanghebbenden daartegen eveneens beroep worden ingediend binnen de hier bovengenoemde termijn. Hiervoor is een griffierecht verschuldigd. Het beroepschrift
dient in tweevoud te worden gezonden
aan de Afdeling bestuursrechtspraak
van de Raad van State, Postbus 20019,
2500 EA Den Haag.
Het besluit tot vaststelling van het
bestemmingsplan treedt in werking
daags na afloop van de genoemde termijn van terinzagelegging. Het instellen van beroep schorst de werking van
het besluit niet. Belanghebbenden die
beroep hebben ingesteld kunnen verzoeken om een voorlopige voorziening. Indien binnen de termijn naast
het beroepschrift een verzoek om
voorlopige voorziening is ingediend
bij de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van
State, treedt het besluit niet in werking voordat op het verzoek is beslist.

