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Werkbezoek Eindhoven
Kennismaking met de ‘maakindu-
strie’ in Eindhoven – dat was de 
kern van een werkbezoek.

Op 23 januari j.l. bracht een gezel-
schap van ondernemers en onder-
wijsspecialisten uit de IJmond een 
bezoek aan Eindhoven in het kader 
van de ‘schaakdag op locatie’ van 
het Tata Chess Tournament. Deze 
schaakdag gebruikten de onderne-
mers niet alleen om de schaakwed-
strijd te volgen, maar ook om kennis 

te maken met de manier van werken 
op het gebied van de ‘maakindustrie’ 
in Eindhoven. De IJmondse delega-
tie was onder de indruk, met name 
over de goede aansluiting van het 
technisch onderwijs op de praktijk.
Op de foto staan van links naar 
rechts: Ron Davio (AYOP), Jan van 
Run, gedeputeerde, Arjen Verka-
ik, wethouder Economische zaken 
en Han van Leeuwen, burgemees-
ter van Beverwijk. (foto: Friso Hui-
zinga)

Oproep: draag kandidaten voor!

Wie worden de sport-
kampioenen van 2013?
De gemeente Velsen vraagt ie-
dereen om kandidaten voor te 
dragen voor de titel van Vel-
sense Sportman, Sportvrouw, 
Sportploeg, Talent (tot 18 jaar), 
Master (vanaf 40 jaar) en Ge-
handicapte Sporter van het jaar 
2013. De winnaars worden be-
kendgemaakt op het Sportgala 
op vrijdag 4 april in het Thalia 
Theater.

Bent u of kent u iemand die - of 
een team - aan onderstaande voor-
waarden voldoet? Neem dan vóór 
16 februari 2014 contact op met Si-
mon de Weers van afdeling Sport-
zaken van de gemeente Velsen via 
0255-567200 of e-mail sweers@
velsen.nl. 

Elk jaar kiest de gemeente Velsen 
haar sportkampioenen en wor-
den andere sporters in het zonne-
tje gezet. Wie een kandidaat kent, 
mag hem, haar of een heel team 
voordragen. Er zijn zes categorie-
en: sportman, sportvrouw, sport-
ploeg, talent, master en gehandi-
capte sporter. Een deskundige ju-
ry bepaalt wie de winnaars zijn. De 
prijsuitreiking vindt plaats op vrij-
dag 4 april a.s. in het Thalia Thea-
ter in Oud-IJmuiden. De presenta-
tie van het Sportgala is in handen 
van Frank Snoeks, sportverslagge-
ver bij Studio Sport.

Wie kunnen genomineerd wor-
den?
• De individuele sporters die lid 

zijn van een Velsense vereniging; 
dat mag een niet-Velsenaar zijn 
die lid is van een Velsense ver-
eniging of een Velsenaar die lid 
is van een niet-Velsense vereni-
ging.

• Teamsporters die uit Velsen ko-
men en lid zijn van een team dat 
niet uit Velsen komt; de sporter 
wordt dan individueel genomi-
neerd.

• Hele teams, als het een Velsens 
team is, inclusief alle niet-Vel-
sense leden.

 

Aan welke eisen moet de nomina-
tie voldoen?
a) Als je eerste, tweede of derde 

bent geworden bij een Neder-
lands 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 Wereld-
kampioenschap.

d) Als je eerste, tweede of derde 
bent geworden bij een Wereld-
bekerwedstrijd.

e) Als je eerste, tweede of derde 
bent geworden bij een Europa-
cupwedstrijd.

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) Als je een individuele sportprijs 
hebt gewonnen van een officiële 
sportbond.

h) Als je een individuele sportprijs 
hebt gewonnen  tijdens een in-
ternationaal toernooi.

Geef de nominaties vóór 16 febru-
ari 2014 door aan Simon de Weers, 
afdeling Sportzaken gemeente 
Velsen, Postbus 465, 1970 AL in 
IJmuiden via tel. 0255-567200 of 
e-mail sweers@velsen.nl (Foto: 
Reinder Weidijk)

Partners Sportgala Velsen:
Rabobank en BBN Adviseurs

Belastingaanslag in Finbox
De aanslag voor de gemeentelijke 
belasting kunt u niet alleen digi-
taal betalen, u kunt hem ook digi-
taal ontvangen. Dat scheelt weer 
papier. Aanmelden voor 13 febru-
ari 2014.

Steeds meer burgers, bedrijven en 
organisaties maken gebruik van in-
ternetbankieren om facturen, aan-
slagen en waardedocumenten digi-
taal aan te leveren. Al sinds 1 decem-
ber 2012 kunnen inwoners van Vel-
sen hun gemeentelijke belasting-
aanslag digitaal ontvangen. De be-

talingswijze is hetzelfde als met een 
papieren aanslag en staat op de ach-
terkant van het aanslagbiljet. Uw di-
gitale aanslag wordt 7 jaar bewaard. 
Op het aanslagbiljet kan het volgen-
de staan: de WOZ-beschikking, de 
aanslag onroerende zaakbelasting, 
afvalstoffenheffing, rioolheffing en 
hondenbelasting.

Wilt u uw gemeentelijke aanslag 
2014 digitaal ontvangen, meldt u 
zich dan voor 13 februari aan via 
www.velsen.aanmeldenvoorfinbox.
nl.
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IK Lekker fit!?-duim voor 
basisschool De Zandloper
Gezond bewegen, gezonde voe-
ding en gezonde keuzes – alle 
groepen van basisschool De Zand-
loper in IJmuiden doen eraan mee. 
Daarom kreeg de school de IK 
Lekker fit!?-duim. Wethouder An-
nette Baerveldt reikte de duim uit 
op maandag 27 januari.

Sportclinics, gastlessen van een dië-
tiste, fittesten, theatervoorstellingen, 
tussendoortjes en water drinken – al-
lemaal onderwerpen uit de lesme-
thode IK Lekker fit!? Basisschool De 
Zandloper past deze methode al een 
paar jaar in alle groepen toe. De he-
le school doet mee: leerlingen, leer-
krachten en ouders. Er worden 
schoolontbijten georganiseerd en de 
school doet mee aan schoolgruiten en 
aan sportclinics door de combinatie-
functionarissen, het schoolplein sti-

muleert kinderen om te bewegen en 
elke groep krijgt twee uur sport per 
week. En dat is nog maar een greep 
uit de activiteiten.

De ‘duim’ is een aanmoedigingsprijs 
van de Hartstichting, die de metho-
de ook heeft ontwikkeld. Zilveren 
Kruis Achmea stelt een werkbud-
get beschikbaar en de gemeente Vel-
sen betaalt de lesboeken. De Zand-
loper is de eerste school in de regio 
IJmond/Kennemerland en de twee-
de in de provincie Noord-Holland. 
In Velsen doen vier scholen mee, in 
Noord-Holland ruim 100. Op de foto 
links Annelijn de Ligt van Sportser-
vice Noord-Holland, Jordy Huider, 
vakleerkracht op de Zandloper, en 
rechts Annette Baerveldt, wethou-
der Sport gemeente Velsen. (foto: ge-
meente Velsen)

Speelplek Grote Buitendijk
De kraan draait op de natuurlij-
ke speelplek aan de Grote Bui-
tendijk. Het werk is begonnen en 
is naar verwachting eind februa-
ri klaar.

Er wordt gewerkt op de speelplek 
aan de Grote Buitendijk; het wordt 
een natuurspeelplek voor kinderen 
tussen de 8 en 14 jaar. Er wordt zo-
veel mogelijk gebruik gemaakt van 
wat er op het terrein aanwezig is, zo-
als de heuvels, bosjes en de greppels, 
en van natuurlijke materialen zoals 
boomstammen. 

Het ontwerp voor de speelplek is in 
de loop van 2013 samen met kinde-
ren tot stand gekomen. De gemeente 
Velsen en de Stichting Welzijn heb-
ben naar hun wensen en ideeën ge-
vraagd, die ook zijn binnengekomen 
via een reactieformulier op de web-
site van Velsen. Het ontwerp laat 
voldoende ruimte voor de jaarlijkse 
huttenbouwweek.
Het werk wordt uitgevoerd door Ho-
veniersbedrijf de Twee Heren uit 
Grootebroek, die zijn gespeciali-
seerd in ontwerp en aanleg van na-
tuurlijke speelplekken. Het werk 

aan de speelplek is naar verwachting 
eind februari klaar, afhankelijk van 
het weer.

Het ontwerp staat op www.velsen.
nl > Meepraten in Velsen > Samen-
spraak > Speelplekken Velsen > 
Speelplekken Velserbroek > Speel-
plek Grote Buitendijk-2 > Voorlopig 
Ontwerp Grote Buitendijk-1.htm. 
Op de website staat ook een link 
naar een videofilmpje, waarin het 
ontwerp wordt toegelicht. Vragen 
over de renovatie kunt u stellen aan 
Jannie Spruyt of Adri Hartkoorn via 
140255 en info@velsen.nl. (foto: ge-
meente Velsen)

Gezondheidsmonitor
Het RIVM en de GGD Kennemer-
land hebben samen onderzoek 
gedaan naar de gezondheid van 
inwoners in de IJmond. De resul-
taten zijn reeds gepresenteerd.

De Gezondheidsmonitor IJmond 
is verschenen. Het is een combina-
tie van het vierjaarlijkse onderzoek 
van de GGD Kennemerland naar de 
gezondheid van de inwoners van 
deze regio met verdiepend onder-
zoek naar de gezondheid van in-
woners van de IJmond. Het is een 
nieuwe opzet, die geldt als nulme-
ting. De onderzoeken zijn in 2012 
gedaan. Er is naar verschillende 

onderwerpen gekeken: hinder, be-
zorgdheid, astma/COPD, hart- en 
vaatziekten en hoge bloeddruk. Op 
woensdag 22 januari 2014 werden 
de resultaten van dit onderzoek ge-
presenteerd – samen met een on-
derzoek van het RIVM naar medi-
catiegebruik in de IJmond.

Meer informatie op www.milieu-
dienst-ijmond.nl/actueel/@2192/
gezondheidsmonitor.

Samenwerken aan arbeid
Gemeenten in de IJmond, Zuid-
Kennemerland en het UWV zetten 
zich samen in voor werkgever en 
werkzoekenden in deze regio’s. 
Vrijdag 24 januari ondertekenden 
ze de intentieverklaring daarvoor. 

Negen gemeenten in de IJmond en 
Zuid-Kennemerland zetten zich sa-
men met het UWV (Werkbedrijf en 
Sociaal Medische Zaken) in voor 
werkgevers en werkzoekenden in die 
regio. Het zijn Beverwijk, Bloemen-
daal, Haarlem, Haarlemmerliede en 
Spaarnwoude, Heemskerk, Heem-
stede, Uitgeest, Velsen en Zand-
voort. Dat bekrachtigden de betrok-
ken bestuurders door een intentie-
verklaring te ondertekenen over re-
gionale bestuurlijke samenwerking 

op het gebied van arbeidsmarktbe-
leid en sociale zekerheid.

De werkzaamheden gebeuren nu 
nog vanuit één vestiging: die van 
‘IJmond Werkt!’ in Beverwijk. Daar 
komt vanaf juli 2014 het Werkplein 
in Haarlem bij. Deze vestigingen 
gaan nauw samenwerken. Op bei-
de plekken kunnen werkgevers én 
werkzoekenden terecht met al hun 
vragen over werkgelegenheid en 
openstaande vacatures.

De ondertekening vond plaats op 
vrijdag 24 januari 2014, op de toe-
komstige locatie van het regionale 
Werkplein en Werkgevers Service-
punt aan de Zijlsingel in Haarlem. 
(foto: Jurriaan Hoefsmit)
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Burgemeester en wethouders van 
de gemeente Velsen maken be-
kend dat zij in de periode van 11 
januari tot en met 17 januari 2014 
de volgende aanvragen voor een 
omgevingsvergunning hebben 
ontvangen op grond van de Wet 
algemene bepalingen omgevings-
recht. De datum van ontvangst is 
tussen haakjes vermeld.

IJmuiden 
Lagersstraat 60, plaatsen dak-
kapel en vergroten begane grond 
(23/01/2014) w14.000025;
Oosterduinplein 8, plaatsen dak-
kapel (voorgevel)(22/01/2014) 
w14.000024; 
Seinpostweg 36, plaatsen keetunits 
(tijdelijk)(22/01/2014) w14.000023.

Velsen-Zuid 
Geen mededelingen

Santpoort-Noord
Geen mededelingen

Santpoort-Zuid
Anna van Burenlaan 13, kappen 12 
bomen (22/01/2014) w14.000026.

Driehuis
Geen mededelingen

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.

Aanvragen

De website www.velsen.nl is hét startpunt 
voor al uw vragen over de gemeente Vel-
sen. Hier vindt u meer informatie over ver-
gunningen, burgerzaken, buurtbemiddeling, 
bureau discriminatiezaken, ondernemerslo-
ket, 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 bestem-

mingsplannen, omgevingsvergunningen of vra-
gen 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 09.00 tot 17.00 uur bellen met het Klant Con-
tact Centrum: 14 0255.

De gemeente Velsen faciliteert meldingen of 
klachten over discriminatie. Bij het Klant Con-
tact Centrum van het stadhuis kunt u een formu-

lier 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 Bur-
gemeester en Wethouders van Velsen besloten 
om vanaf 1 januari 2014 alle formele bekendma-
kingen van bijvoorbeeld vergunningen, beleid en 
verordeningen te publiceren in het elektronisch 
gemeenteblad. De bekendmakingen worden ook 
gepubliceerd in de huis-aan-huisbladen de Jut-
ter en de Hofgeest.  Het elektronisch gemeente-
blad is te vinden op www.velsen.nl.

Bekendmakingen

Besluiten
Burgemeester en wethouders van 
Velsen hebben de hierna volgen-
de besluiten genomen.  Op grond 
van de Algemene wet bestuurs-
recht 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 
(zoals college van Burgemeester 
en wethouders van Velsen of Bur-
gemeester van Velsen, Postbus 
465, 1970 AL IJmuiden), dan wel 
langs elektronische weg (elektro-
nisch formulier op www.velsen.nl; 
werkt alleen in combinatie met in-
loggen via DigiD). In spoedeisen-
de gevallen kan een voorlopige 
voorziening worden gevraagd bij 
de voorzieningenrechter van de 
rechtbank Noord-Holland, loca-
tie Haarlem, sector bestuursrecht, 
Postbus 1621, 2003 BR Haarlem. 
Een voorlopige voorziening kan 
alleen worden aangevraagd, in-
dien er ook een bezwaarschrift is 

ingediend. De verzenddatum van 
het besluit is tussen haakjes ver-
meld.

Verleende omgevingsvergunnin-
gen - reguliere procedure

Het college van Burgemeester en 
wethouders van Velsen heeft een 
omgevingsvergunning verleend 
voor: 

IJmuiden/Driehuis
Kruisberglaan 279, doorbre-
ken draagmuur (24/01/2014) 
w13.000371;
Konijnenberglaan 1, plaatsen er-
fafscheiding en kappen 3 bomen 
(24/01/2014) w13.000373;
Kruisberglaan 49, doorbreken 
dragende muur (24/01/2014) 
w13.000535.

Driehuis
Duin en Kruidbergerweg 6, plaat-
sen Romney loods (24/01/2014) 
w13.000513.

Santpoort-Noord
Eyndenhoefflaan 3, plaatsen 2 dak-
kapellen (voor- en achtergevel)
(17/01/2014) w13.000506;
Hagelingerweg 196, plaatsen 2 dak-
kapellen (zijgevel)(23/01/2014) 
w13.000429;
Hoofdstraat 105, vergroten 1ste 
verdieping en vervangen kozijnen 
(22/01/2014) w13.000361.

Santpoort-Zuid
Geen mededelingen

Velsen-Zuid
Amsterdamseweg ong., kappen 310 
bomen (21/01/2014) w13.000507.

Velsen-Noord
Geen mededelingen

Velserbroek
Geen mededelingen

Van rechtswege verleende 
omgevingsvergunning
Het college van Burgemeester en 
wethouders van Velsen heeft een 

omgevingsvergunning van rechts-
wege verleend voor: 

Velsen-Noord
Wijkeroogpark, kappen 22 bomen 
(24/01/2014) w13.000489.

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

Velserbroek
De Zeiler 60, legaliseren overkap-
ping (22/01/2014) w13.000509.

Vergunningen Algemene Plaat-
selijke Verordening

Evenementen art. 2:17 APV
 
IJmuiden
26 april 2014, viering Koningsdag 
voor café Cheers aan de Kennemer-
laan (23/01/2014) u14.000413.
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Nieuwe straatnaam

Protocol Integriteitsonderzoeken
Burgemeester en wethouders van 
Velsen maken met inachtneming 
van artikel 139 Gemeentewet be-
kend dat zij met instemming van 
de Ondernemingsraad hebben 
besloten tot vaststelling van:

- het Protocol integriteitonderzoe-
ken gemeente Velsen 2013.

Sinds juli 2012 beschikt de gemeen-
te over een gedragscode voor amb-
tenaren, waarin een groot aantal ge-
dragsregels is bijeengebracht over 
thema’s waarbij de integriteit in het 
geding kan komen. In geval van een 
melding van een mogelijke integri-
teitschending in het ambtelijk appa-
raat dient deze melding op een tevo-
ren vastgestelde wijze en onder te-
voren vastgestelde voorwaarden te 

worden onderzocht. Hiertoe is on-
derhavig protocol vastgesteld. Het 
college heeft gemeentesecretaris en 
directeuren gemandateerd in voor-
komende gevallen dit onderzoek in 
te stellen.

Inwerkingtreding
Dit protocol treedt in werking op de 
vierde dag na publicatie. 

Ter inzage
Het Protocol integriteitonderzoeken 
gemeente Velsen 2013 ligt geduren-
de twaalf weken ter inzage bij de re-
ceptie van het stadhuis, Dudokplein 
1 te IJmuiden en nadien bij de afde-
ling Algemene Zaken. Het protocol 
wordt ook gepubliceerd op de websi-
te van de gemeente Velsen: www.Vel-
sen.nl

Uitgeschreven uit gemeentelijke administratie
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 gemeentelijke ba-
sisadministratie persoonsge-
gevens 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 zullen zijn.

Het betreft de volgende personen:
Ali Madad,A                   geb. 30-01-1971 
Köksal,A.                           geb. 27-08-1985
Armağan,M.Ş.               geb. 19-12-1960 
Luijk van,V.A.M.          geb. 24-02-1971
Baare de,E.                     geb. 16-04-1982 
Marwijk van,L.A.        geb. 08-05-1961
Başıbüyük,S.                  geb. 27-03-1984 
Omari,P.                            geb. 10-06-1983
Bestrioui El,G.              geb. 16-08-1988 
Plas van der,S.N.          geb. 11-03-1972
Dekens,M.C.M.            geb. 23-03-1990 
Romeijn,M.A.                geb. 15-07-1990
Faisal Jawad Kadhem Fazza Daraj                                                     
                                                 geb. 08-11-1986 

Rooij de,J.                        geb. 01-06-1989
Forbes,V.A.                       geb. 17-08-1956 
Sunar,M.                           geb. 20-03-1978
Groos,W.F.J.                   geb. 08-05-1969 
Utlu,O.                                geb. 02-06-1968
Heems van,W.               geb. 03-03-1990 
Vadászi,S.                         geb. 14-02-1993
Johal,P.S.                          geb. 09-06-1960 
Weele van der,S.          geb. 05-07-1988

Voor informatie kunt u terecht bij de 
Publieksdienstverlening, wer-
keenheid burgerzaken, tel. (0255) 
567200.
 

Bezwaren
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.

Burgemeester en wethouders 
hebben op 21 januari 2014 beslo-
ten om de naam Stationsstraat 
vast te stellen voor de openbare 
ruimte type weg vanaf de Oranje-
straat  naar de Koningin Wilhelmi-
nakade in IJmuiden, conform 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.

Raadsplein 6 februari 2014
Op 6 februari 2014 om 19.30 uur vergadert de gemeenteraad Velsen in 
de tijdelijke locatie, Tata Steel Stadion (de thuisbasis van voetbalclub 
Telstar) aan de Minister van Houtenlaan 123 in Velsen-Zuid.

1 Opening
2 Actualiteitenuurtje*
 - inspreken inwoners
 - vragenhalfuurtje raadsleden
3 Vaststellen: notulen en besluitenlijst raadsvergadering 16 januari 2014
4 Afhandelen: Lijst van aan de raad gerichte brieven
5 Invoeren starterslening voor nieuwbouwwoningen IJmuiden
6 Regionaal beleidskader decentralisatie AWBZ
7 Beleidsplan Jeugdhulp IJmond gemeenten 2015-2018
8 Kadernota Verbonden Partijen

9 Bijdrage nieuw verdeelsysteem huurwoningen woningcorporaties
10 Rekenkameronderzoek Onderwijshuisvesting
11 Vrijwillige inzet in Velsen 2014-2017
12 Benoeming bestuurslid Stichting Openbaar Primair Onderwijs IJmond

Over de onderwerpen die op de agenda staan kan niet worden ingesproken, 
wel kan schriftelijk een reactie worden gegeven. Indien deze tijdig is ingele-
verd – dat kan ook via de mail naar griffier@velsen.nl, – dan wordt de reactie 
vóór de vergadering naar de raadsleden doorgestuurd.

Het raadspleinboekje en de nieuwsbrief liggen ter inzage bij de receptie van 
het stadhuis, evenals bij de bibliotheek aan het Dudokplein te IJmuiden en 
de bibliotheek van Velserbroek aan het Maanbastion. Ook kunt u de agenda 
en onderliggende stukken bekijken via de website raad.velsen.nl.




