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Heijmans Wegen B.V. wordt
aannemer HOV Velsen
Provincie Noord-Holland heeft
aannemer Heijmans Wegen BV geselecteerd om een deel het Hoogwaardig Openbaar Vervoer (HOV)
in Velsen aan te leggen. Met de
nieuwe busbaan verbetert de bereikbaarheid van onder andere
IJmuiden, Velsen en Driehuis. Dit
voorjaar start Heijmans met de
voorbereidende werkzaamheden.

Sneller over met
extra pont in Velsen
Goed nieuws voor de reizigers!
Vanaf 23 maart vaart er tijdens
de spitsuren een extra pont over
het Noordzeekanaal tussen Velsen-Noord en Velsen-Zuid. Dit
betekent dat er straks op werkdagen: tussen 6.30 uur en 9.30
uur en tussen 14.00 – 18.00 uur
iedere 10 minuten een pont vaart.

Verbetering luchtkwaliteit
De bedoeling is dat er meer mensen
kiezen voor de fiets in plaats van de
auto. Minder auto’s op de weg leidt
tot verbetering van de luchtkwaliteit. Ook gaat de pont op schoner
brandstof varen. In plaats van diesel varen beide ponten dan op GasTo-Liquidbrandstof (GTL). Dat betekent minder vervuilende uitstoot
en minder zwarte rook. De inzet van

de extra pont is een initiatief van
IJmond Bereikbaar, een samenwerkingsverband tussen het georganiseerde bedrijfsleven en de wegbeheerders van de IJmondgemeenten.
Financiering
De extra pont wordt het eerste jaar
gefinancierd met subsidie vanuit
het Regionale Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit (RSL). De
extra pont levert ook een bijdrage aan de grotere mobiliteit tijdens
de renovatie van de Velsertunnel in
2016. Gedurende deze periode zal
de pont gefinancierd worden door
Rijkswaterstaat.
De dienstregeling staat op www.velsen.nl onder de kop ‘veelgestelde
vragen’.

Werkzaamheden
De toekomstige busverbinding tussen Haarlem en IJmuiden is een belangrijke schakel in het regionale
Hoogwaardig Openbaar Vervoer-netwerk. De werkzaamheden voor Heijmans betreffen het traject tussen het
kruispunt Hoofdstraat/afrit N208 en
de Broekbergenlaan in SantpoortNoord. Naar verwachting is de aanleg hiervan eind 2015 gereed. Het ander project bevindt zich op het (voormalige) spoortraject en loopt vanaf
de Santpoortse Dreef in SantpoortNoord tot aan de Briniostraat in
IJmuiden. De tunnel onder spoorlijn
Haarlem—Beverwijk maakt overigens geen deel uit van de werkzaamheden voor Heymans.
Raad van State
Behalve voorbereidende werkzaamheden kan nog niet daadwerkelijk
worden gestart met de nieuwe busverbinding op genoemd spoortraject.
Eerst moet het nieuwe bestemmingsplan definitief zijn. Daarvoor wordt
gewacht op een uitspraak van de

Raad van State, vermoedelijk komende zomer. In afwachting daarvan zullen slechts werkzaamheden plaatsvinden, die passen binnen het geldende bestemmingsplan. Te denken valt
aan het verplaatsen of verwijderen
van kabels en leidingen en het weghalen van de tunnel bij het voormalige station IJmuiden-Oost.
Heijmans
Heijmans is gekozen op basis van de
zogeheten Economisch Meest Voordelige Inschrijving (EMVI). Dit betekent dat de provincie niet alleen kijkt
naar prijs, maar ook naar andere criteria zoals beperking van de overlast
tijdens de werkzaamheden.
Voordelen
De hoogwaardige busverbinding
biedt veel voordelen: de bussen rijden
frequenter, de reistijd is betrouwbaar, de haltes zijn gebruiksvriendelijk en hebben extra voorzieningen
zoals informatiezuilen en fietsenstallingen. Het project HOV Velsen is een
samenwerking tussen de provincie
Noord-Holland en de gemeente Velsen. Meer info: www.hovvelsen.nl.

Basisscholieren ruimen afval in hun eigen buurt op
Onder het motto ‘jong geleerd is oud
gedaan’ start de gemeente Velsen deze maand het leefbaarheidsproject ’De
BeestenBende’. Leerlingen van een
drietal basisscholen gaan dan onder
begeleiding van ouders/verzorgers in
hun eigen buurt de straat op om zwerfafval op te ruimen. Zo zorgen ze voor
een schone en leefbare buurt waar je
met plezier kunt wonen

Wethouder Bal van Wonen, Milieu, Openbare Werken en Groen- en Landschapsbeleid over het project: “In het kader van ons
milieubeleid vinden we het belangrijk om
onze inwoners van jongs af aan bewust te
maken van zwerfafval. De BeestenBende
is een wetenschappelijk bewezen concept

waarbij kinderen daadwerkelijk in actie
komen en een positieve invloed hebben op
de leefbaarheid in de gemeente.”
Dolfinarium
Het project start op de basisscholen De
Origon, De Zandloper en De Pleiaden. De
komende tijd zullen zich meerdere scholen
aansluiten bij het initiatief. Naast maandelijkse opruimacties nemen de kinderen
deel aan diverse BeestenBende evenementen in Velsen en aan de jaarlijkse nationale
Grote BeestenBende Dag in het Dolfinarium in Harderwijk. In dit kader ontplooien
de gemeente Velsen en De BeestenBende
speciale initiatieven met samenwerkingspartner Dolfinarium. Zie ook www.mijnbeestenbende.nl. (foto: Gemeente Velsen)
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Over aanleg kanaal, pieren en sluizen

Vertel uw verhaal!
Twee weten er meer dan een. En
dat is belangrijk om de geschiedenis van IJmuiden compleet te
krijgen. BeLeef Oud-IJmuiden en
Stichting KIST organiseren een
vertelmiddag op woensdag 18
maart in de bibliotheek. Iedereen
is van harte welkom om verhalen
te vertellen over de tijd van de kanaalgravers en de aanleg van de
sluizen en de pieren. Deze middag
begint om 15.00 uur.

Dode hoek-project
De dode hoek van een vrachtwagen leidt elk jaar tot verkeersongevallen met ﬁetsers. Post Verkeerseducatie uit IJmuiden voert,
in opdracht van de gemeente Velsen, het ‘Dode hoekproject’ uit in
groep zeven van de basisscholen
in Velsen. Het project loopt van 2
tot en met 10 maart.

De bedoeling ervan is kinderen bewust te maken van de gevaren van
de dode hoek van vrachtwagens. Wat
is precies de dode hoek? Hoe moet
ik daarmee omgaan? Ziet de chauffeur mij wel als ik in de buurt van zijn
vrachtwagen ben?
De eigen leerkracht vertelt iets over
de theorie. Daarna krijgen de kinderen praktijkinstructie om én in een
vrachtwagen. Zo kunnen ze zelf erva-

ren wat een vrachtwagenchauffeur
wel en niet kan zien vanuit de cabine.
Elk jaar vallen er slachtoffers bij ongevallen met vrachtauto’s, die rechtsaf slaan. Het merendeel daarvan zijn
fietsers. Tijdens de praktijkinstructie vindt ook het project ‘Fiets Seef’
plaats. Dit is een fietsvaardigheidsoefening op een uitgezet sparcours.
De twee projecten samen moeten de
veiligheid van de kinderen vergroten.
Verkeersexamen
Dit project draagt bij aan de voorbereiding op de verkeersexamens, die
deze leerlingen weer in april gaan afleggen. Vooruitlopend hierop worden ook meteen hun fietsen gekeurd.
(foto:gemeente Velsen)

In plaats van donderdag 19 maart

Gemeentehuis woensdagavond 18 maart open
Op donderdagavond 19 maart is
het gemeentehuis gesloten. In
plaats daarvan is het gemeentehuis open op woensdagavond 18
maart, de avond van de verkiezingen van de leden van de Provinciale Staten en Waterschappen.

Tussen 18.00 en 20.00 uur kunt u op
afspraak terecht bij de afdeling Burgerzaken. Voor deze avond is het
slechts telefonisch mogelijk een afspraak te maken (tel. 0255-567200
of 140255). Het stembureau in de hal
van het gemeentehuis is ook open.

Velsenaren in het bezit van een
stempas en een geldig legitimatiebewijs kunnen dan tot 21.00 uur hun
stem uitbrengen.
Houdt u er rekening mee dat inwoners van Velsen-Noord voor de waterschapsverkiezing alleen in Velsen-Noord hun stem kunnen uitbrengen.
De locaties van alle stembureaus
kunt u vinden op www.velsen.nl en
op de achterzijde van de kandidatenlijst.

Filmscenario
Doel van deze gespreksbijeenkomst
is herinneringen op te halen en herinneringen te delen. Natuurlijk zijn
ook foto’s of ander materiaal wel-

kom. De verhalen worden opgeschreven. Aan de hand hiervan zal
het scenario van de film ‘Graven naar
het verleden van het Noordzeekanaal’ worden geschreven en artikelen gemaakt, die Beleef Oud IJmuiden plaatst in de krant, haar boek of
website.
U kunt u zich aanmelden via info@stichtingkist.nl, maar ook telefonisch op nummer: 0255 525 353.
Meer info: Agnes de Boer (BeLeef
Oud-IJmuiden): 06 23 64 32 95 Marlenne Schrijver (BeLeef OudIJmuiden): 06 50 90 55 85 of Pauline van Vliet (Stichting KIST): 06 16
62 55 71.

Wegens rioolwerkzaamheden

Verkeershinder
Broekbergenlaan
Maandag 9 maart start de ﬁrma
Kreeft infra BV met de rioleringswerkzaamheden aan de Broekbergenlaan in Santpoort-Noord.
Het verkeer zal worden omgeleid. De verwachting is dat de verkeershinder 30 dagen gaat duren.

De werkzaamheden bestaan uit het
vervangen van de riolering, maar
ook het aanbrengen van een hemelwaterriool, drainage en het aanbrengen van nieuwe verhardingen. Om
de overlast te beperken en de werkzaamheden zo snel mogelijk af te
ronden, wordt er gewerkt van: maandag t/m vrijdag van 7.00 tot 19.00 uur
en zaterdags van 09.00 uur tot 17.00
uur.
Verkeersmaatregelen
Het is noodzakelijk om de Broekbergenlaan deels voor het doorgaand verkeer af te sluiten. Het gaat
om het gedeelte vanaf de bocht met
de Hoofdstraat en de hoek met de
Huis ten Biltstraat. Borden zullen
het doorgaande verkeer van en naar
Haarlem omleiden.
Bus
In verband met de werkzaamheden
aan de Broekbergenlaan in Santpoort-Noord komen tussen 9 maart
en 3 april de bushaltes aan de Kruidbergerweg en de Broekbergenlaan
te vervallen. Deze worden vervan-

gen door de halte aan de Santpoortse Dreef en een tijdelijke halte bij de
Slaperdijk ter hoogte van de voetgangerstunnel. De omleidingsroute voor
lijn 75 tussen Haarlem en IJmuiden
gaat vanaf de rotonde Hagelingerweg via de Santpoortse Dreef, Meubelmakersstraat, Schenkeldijk en
Vlietweg naar het Delftplein en vice versa. Zie ook bijgevoegd kaartje.
Kijk voor meer informatie op: www.
connexxion.nl of www.velsen.nl of
volg de gemeente Velsen via Facebook.
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Bekendmakingen algemeen
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 09.00 tot 16.00
uur en op donderdagavond van 18.00 tot 20.00 uur.
Voor inhoudelijke vragen over bestemmingsplannen, omgevingsvergunningen of vragen die daar-

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

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

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 Contact
Centrum: 14 0255.

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.

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 Dis-

Aanvragen
Burgemeester en wethouders
van de gemeente Velsen maken
bekend dat zij in de periode van
21 februari 2015 tot en met 27
februari 2015 de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning hebben ontvangen op
grond van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht. De
datum van ontvangst is tussen
haakjes vermeld.

IJmuiden
Rondweg 20,
oprichten loods
(19/02/2015) 2519-2015
Pruimenboomplein 75, plaatsen
balkonbeglazing
(24/02/2015)
2765-2015
Dudokplein 1, herinrichting Dudokplein (25/02/2015) 3087-2015
Zoutmanstraat 2, gebruiksvergunning
brandveilig
gebruik
(27/02/2015) 2991-2015

Driehuis
Nicolaas Beetslaan 3, kappen boom
(25/02/2015) 2875-2015

bomen (26/02/2015) 2914-2015
Louise de Colignylaan 40, kappen 2
bomen (27/02/2015) 2978-2015

Santpoort-Noord
Duin- en Kruidbergerweg 60,
oprichten
kantoorgebouw
(25/02/2015) 2798-2015
Duin- en Kruidbergerweg 60, plaatsen reclameborden (25/02/2015)
2874-2015
Molenstraat 11, kappen boom
(27/02/2015) 2961-2015

Velserbroek
De Zeiler 62, uitbreiden woning
(23/02/2015) 2663-2015
Fregat 18, plaatsen dakkapel
(24/02/2015) 2737-2015
Botter 28, plaatsen dakkapel
(25/02/2015) 2807-2015
Spitsaak 15, plaatsen dakkapel
(25/02/2015) 2796-2015
Wilhelmina Druckerstraat 3, plaatsen dakkapel (19/02/2015) 29232015

Velsen-Zuid
Amsterdamseweg 11, renoveren
slib- en gasbehandeling a.w.z.i. Velsen (19/02/2015) 2525-2015
Santpoort-Zuid
Brederoodseweg 102, kappen boom
(21/02/2015) 2589-2015
Louise de Colignylaan 12, kappen 2

Velsen-Noord
Reyndersweg 7, verbouw strandpaviljoen Aloha (23/02/2015) 27012015
Velserkade 3, wijzigen skybox
(24/02/2015) 2764-2015

Welstand
Voor zover de ingediende aanvragen 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
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 aanvraag dienen te beslissen, verlengd
met zes weken:
IJmuiden
Eenhoornstraat 2e, wijziging gebruik ten behoeve van horeca sporthal (23/02/2015) w14.000628.

Besluiten
Burgemeester en wethouders van
Velsen hebben de hierna volgende
besluiten genomen. 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 (zoals 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 NoordHolland, 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 tussen haakjes vermeld.

Verleende omgevingsvergunningen - reguliere procedure

Het college van Burgemeester en
wethouders van Velsen heeft een
omgevingsvergunning verleend voor:
IJmuiden
Bik- en Arnoldkade 25 en 27, wijzigen voorgevel en functiewijziging
werkplaats tot woning (27/02/2015)
w14.000572
Bik- en Arnoldkade 25 en 27, wijzigen dakopbouw (26/02/2015)
w14.000505.
Driehuis
Waterloolaan 24, kappen boom
(27/02/2015) 160-2015.

Santpoort-Noord
Geen mededelingen.
Santpoort-Zuid
Geen mededelingen.
Velsen-Zuid
Geen mededelingen.
Velsen-Noord
Geen mededelingen.
Velserbroek
Geen mededelingen.

De agenda en onderliggende stukken staan op de website van de gemeenteraad: raad.velsen.nl. Op deze website kunt u rechtstreeks en op een later tijdstip de sessies vanuit de raadzaal bekijken en vindt u audioverslagen van de

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.

Waanzinnig
schrijven en te
gekke woorden

Enthousiaste chauffeurs
voor Voedselbank
te goed op elkaar af te stemmen.
Afgelopen week vond de eerste
gemeenschappelijke vergadering plaats en werden er al goede suggesties gegeven voor het
vervolg.
Op 11 februari ontving de secretaris Hans de Boer bovendien het bericht dat het Regionaal Overleg Platform positief
heeft gereageerd op de aanvraag om als zelfstandige voedselbank opgenomen te worden
als volwaardig lid van de vereniging van de voedselbanken Nederland. Daarmee kan de Voedselbank Velsen gebruik maken
van alle kennis en kunde die
men op centraal niveau paraat
heeft. Op zich is dit opnieuw een
stap voorwaarts.

Velsen - Hou je van schrijven,
dichten of gewoon van creatief bezig zijn? Kom dan naar de
workshop ‘Waanzinnig schrijven
& te gekke woorden’.
Tijdens de Boekenweek 2015
wordt het leescafé van de bibliotheek Velsen weer voor één
avond omgetoverd tot schrijfcafé Velsen. Schrijfcoach Martine Winkel zorgt voor een avond
brainstormen over fascinerende
hoofdpersonen, een zoektocht
naar te gekke woorden, fantaseren over bizarre situaties en
schrijven als een dolle.
De workshop is speciaal bedoeld
voor ‘young adults’. Dus ben je
tussen de 16 en de 25 en heb je
nog een gaatje in je agenda op
woensdag 11 maart van 19.00 en
21.00 uur? Dan ben je van harte welkom in Bibliotheek Velsen.
Meedoen kost maar een tientje
(of 12,50 als je geen lid bent van
de bieb). Je hoeft geen schrijfervaring te hebben en voor pennen
en papier wordt gezorgd.
De workshop vindt plaats in Bibliotheek Velsen, Dudokplein 16
in IJmuiden. Zie ook www.taalwinkel.com of bel 06-57318983.

Tuin met wilde dieren
in de Dorpskerk
Santpoort-Noord - Zaterdag 14
maart om 16.00 uur speelt saxofoonkwartet Nova Zembla samen
met pianiste Annet Wildschut de
beeldende, poëtische en muzikale voorstelling De tuin met de wilde dieren. Deze vrolijke voorstelling is bedoeld voor jong (vanaf 6
jaar) en oud. Toeschouwers worden mee op reis genomen door
de wondere wereld tussen vlo en
nijlpaard. Naast grappige en humorvolle beesten, zoals pinguins en aap zijn er ook spannende
momenten met de krokodil en het

hert. De hele voorstelling is gebouwd rond de 16 korte dierencomposities die Piërre Vellones
in het begin van de 20ste eeuw
schreef onder de titel ‘Au Jardin
des Bêtes Sauvages’. Verteller Piet
Paree uit Santpoort-Noord heeft
de gedateerde verhaaltjes die
Vellones bij deze dierenmuziek
schreef volledig herschreven naar
het hier en nu. Kortom, deze vrolijke voorstelling mag je niet missen. Toegang gratis. Vrijwillige bijdrage gewenst. Dorpskerk Santpoort, Burg. Enschedelaan 67, .

Stand van zaken HVC

Velsen - Acht enthousiaste
chauffeurs hebben zich gemeld
als vrijwilliger bij het vervoer van
de voedselbank Velsen. Mede
dankzij de bemoeienis van Marja
Heeremans en Simone Vleesch
du Bois van het Servicecentrum
Vrijwilligerswerk Velsen is het in
korte tijd mogelijk geworden dat
er goede krachten zijn gevonden
die het gehele vervoer voor de
voedselbank Velsen voor hun rekening gaan nemen.
Natuurlijk is er nog sprake van
een inwerkperiode en een nadere kennismaking met de leveranciers, maar gezien de ervaring in
deze groep mag verwacht worden dat deze groep binnen een
termijn van twee maanden in
staat is dit operationele gedeel-

De agenda en onderliggende stukken staan op de website van de gemeenteraad: raad.velsen.nl. Op deze website kunt u rechtstreeks en op een later tijdstip de sessies vanuit de raadzaal bekijken en vindt u audioverslagen van de
2: raadzaal
21.15-23.00

De Nieuwsbrief Raadsplein ligt ter inzage in de publiekshal van het gemeentehuis, 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.

Locatie: het gemeentehuis, ingang Plein 1945 te IJmuiden

sessies vanuit de overige vergaderzalen.

De agenda voor de Carrousel:

Inspreken tijdens de Carrousel:
Over beide agendapunten kan worden ingesproken. Om in te spreken kunt
u zich tot uiterlijk woensdag 11 maart 2015 tot 16.00 uur aanmelden bij de
raadsgriffie, tel. 0255 567502 of via e-mail: griffie@velsen.nl. Over de onderwerpen die op de agenda staan, kan ook schriftelijk een reactie worden gegeven. Indien deze tijdig is ingeleverd – dat kan via de mail naar griffie@velsen.nl, - dan wordt de reactie vóór de vergadering naar de raadsleden doorgestuurd.

pauze
1: raadzaal
19.30-21.00

Herstructurering Orionflat

Vergaderingen gemeenteraad Velsen 12 maart 2015
Geweigerde omgevingsvergunning – reguliere procedure
Het college van Burgemeester en
wethouders van Velsen heeft een
omgevingsvergunning
geweigerd
voor:

658-2015.

IJmuiden
Kievitlaan 19, opmetselen zijgevel
en plaatsen dakkapel (27/02/2015)

Runnersworld Spaarnwoudeloop,
15 maart 2015, door het Recreatiegebied Spaarwoude (25/02/2015)
Evenementen artikel 2:17 APV
Vergunningen Algemene Plaatselijke Verordening

Standplaatsen artikel 5:18 APV
Verkoop van oliebollen van 10 oktober tot en met 31 december 2015,
Lange Nieuwstraat / K. Zegelu15.001203;
Circus Barani, 3 t/m 7 juni 2015,
veld aan de Grote Hout of Koningsweg te Velsen-Noord (02/03/2015)
u15.001358;

Venten artikel 5:15 APV
IJsverkoop van 1 maart tot 31 oktober 2015, gemeente Velsen, (26/02/
2015) u15.001537.
straat te IJmuiden (26/02/2015)
u15.001550;

Besluiten (vervolg)
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