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Alle kinderen een
eigen reisdocument!
Vanaf dinsdag 26 juni moeten al-
le kinderen in Nederland een ei-
gen reisdocument hebben. Wie 
problemen aan de grens wil voor-
komen, maakt vóór 1 mei een af-
spraak op het stadhuis, ’s avonds 
op 16 of 23 april bijvoorbeeld.

Alle kinderen mogen met ingang van 
26 juni 2012 niet meer in het pas-
poort van hun ouders staan, maar 
moeten een eigen reisdocument heb-
ben (paspoort of identiteitskaart). 
Dit is een besluit van de rijksover-
heid. 

Het aantal aanvragen op het stad-
huis is sindsdien sterk toegenomen. 
Om zoveel mogelijk mensen te kun-

nen helpen, is het stadhuis twee ex-
tra avonden open, op maandag 16 en 
23 april. 

Voorkom problemen aan de grens en 
bel tijdig voor een afspraak bij de af-
deling Burgerzaken. Dan is het reis-
document nog op tijd klaar. U kunt 
ook terecht op de gewone donderdag-
avond openstellingen.

Wie na 1 mei een afspraak maakt, 
loopt het risico dat het reisdocument 
niet op tijd klaar is. Dat kan gevolgen 
hebben voor een reis naar het buiten-
land. 

Meer informatie op www.velsen.nl 
en www.paspoortinformatie.nl

Sloopvergunning is
sloopmelding per 1 april
Wilt u slopen of asbest verwijde-
ren? Dan is een melding vier we-
ken van tevoren voldoende sinds 
1 april 2012. Let er wel op dat de 
melding volledig is.

De vergunning voor veilig slopen en 
het verwijderen van asbest (sloopver-
gunning) is per 1 april 2012 vervallen. 
In plaats daarvan komt een melding 
op grond van het Bouwbesluit 2012. 
De eisen aan de indiening van de mel-
ding zijn vrijwel hetzelfde als de ei-
sen aan de aanvraag van een sloop-
vergunning; u moet nog steeds een as-
bestinventarisatierapport overleggen. 

Sloopmeldingen moeten in de mees-
te gevallen vier weken voor aanvang 
van de sloop worden gedaan; ze wor-
den afgehandeld door de Milieudienst 
IJmond. Let op: een verkeerde of on-
volledige melding telt niet als mel-
ding. De termijn van vier weken gaat 
pas lopen als de melding volledig is.

De sloopvergunningen voor monu-
menten, in beschermde stads- of 
dorpsgezichten of op basis van het be-
stemmingsplan blijven gewoon be-
staan. Alleen de oude vergunning op 
basis van de bouwverordening wordt 
een melding.

Vrijmarkten Koninginnedag
Bij Koninginnedag horen vrij-
markten – ook in Velsen. Op al-
lerlei plekken bieden kinderen en 
volwassenen hun spulletjes aan. 
De gemeente stelt daar een aantal 
voorwaarden aan om ervoor te zor-
gen dat er geen brandgevaarlijke 
en onveilige situaties ontstaan en 
dat ook de hulpdiensten hun werk 
goed kunnen doen. Ook aan de be-
langen van ondernemers die hun 
winkels willen openen wordt ge-
dacht. 

De vrijmarkt tijdens Koninginne-
dag is bedoeld voor kinderen en 
volwassenen en niet bestemd voor 
commerciële doeleinden. Daarom 
heeft de gemeente een aantal voor-
waarden opgesteld, zodat de vrij-
markt voor iedereen een leuke be-
levenis wordt.

De voorwaarden staan allemaal 
op www.velsen.nl en op de me-
dedelingenpagina elders in deze 
krant.

Eerste Signalenkaart
Loverboys overhandigd
Wethouder jeugdbeleid en onderwijs 
Annette Baerveldt overhandigt de 
Signalenkaart Loverboys aan Ruud 
Porck, directeur van het Maritiem, 
het Technisch en het Tender Colle-
ge, in aanwezigheid van Edo Velema, 

conrector Gymnasium Felisenum, 
Martin Broek, uitvoerend teamchef 
politie Kennemerland en Oguzhan 
Ceyhan, beleidsmedewerker Openba-
re Orde en veiligheid bij de gemeente 
Velsen. (foto: Ko van Leeuwen.)

Gast van de Raad in Velsen
Hoe werkt de gemeenteraad? 
Wie zitten er in? Hoe kunnen in-
woners invloed uitoefenen op 
de politiek? Meldt u zich aan als 
Gast van de Raad en krijg ant-
woord op deze vragen.

Werk aan de weg, subsidie aan cul-
turele instellingen of de komst van 
een nieuw tuincentrum – het gaat 
inwoners van de gemeente direct 
aan en de gemeenteraad neemt er 
besluiten over. Maar hoe werkt dat 
precies? Dat wil de gemeenteraad 
van Velsen graag vertellen. 

De raad heeft inmiddels dertig Vel-

senaren van 18 jaar en ouder uitge-
nodigd voor de  raadsvergadering 
van 26 april a.s. Vooraf krijgen de 
gasten uitleg over de werkwijze van 
de raad en de agenda van de raads-
vergadering. Zij kunnen al hun vra-
gen stellen, de vergadering bijwonen 
en raadsleden spreken in de pauze 
en na afloop. 

Wilt u ook Gast van de Raad zijn, 
dan kunt u zich aanmelden bij de 
griffie via 0255-567502 of griffier@
velsen.nl. U krijgt na aanmelding 
een bevestiging met de datum waar-
op u welkom bent en vervolgens een 
informatiepakket.

Tien dagen kermis
op het Kennemerplein
De kermis op het Kennemerplein be-
gint op 20 april en duurt tien dagen. 
Het materieel van de kermis komt 
dit jaar te staan op de vrachtwa-
genparkeerplaats aan de IJmuider-

straatweg, ter hoogte van het Hom-
burgplantsoen. Dat heeft te maken 
met de werkzaamheden in het stads-
park. Na Koninginnedag wordt de 
kermis afgebroken.
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Spoortunnel tijdelijk dicht
De tunnel onder het NS Station van 
Santpoort-Noord is vanaf woens-
dag 18 april 15.00 uur tot maandag-
ochtend 23 april 9.00 uur gesloten 

wegens werkzaamheden. Reizigers 
kunnen het perron gewoon bereiken 
via de opgang van het NS-station en 
via de spoorwegovergang.

Veel te beleven in zwem-
bad De Heerenduinen
In Zwembad De Heerenduinen 
in IJmuiden is zondag 15 april 
veel te beleven. ’s Morgens kunt 
u meetrainen met een ploeg 
voor de Alpe d’HuZes en ’s mid-
dags kunnen kinderen duiken 
met perslucht. 

Tussen 10.00 en 12.00 uur traint 
het Alpe d’HuZesteam op de Aqua-
fietsen in het wedstrijdbad. Bezoe-
kers kunnen met hen meetrainen 
om hen te ondersteunen in hun ac-
tie. Daarbij krijgen ze een specia-
le visuele presentatie aangeboden.

Het Alpe d’HuZesteam bestaat 
uit Velsenaren die geld bij elkaar 

brengen voor de bestrijding van 
kanker. Ze gaan op 7 juni gespon-
sord de Alpe d’Huez beklimmen. 
Wie niet meetraint, kan toch hel-
pen door een donatie te geven als 
waardering voor hun inzet. 

’s Middags tussen 15.00 en 16.00 
uur organiseert het zwembad een 
open middag ‘duiken met pers-
lucht’ voor kinderen vanaf 8 jaar. 
Ze kunnen daar op een speelse ma-
nier mee kennismaken. Heb je mi-
nimaal je C-diploma, dan ben je 
van harte uitgenodigd om deze 
middag te komen proeven van de 
sfeer onderwater en wat daarbij 
komt kijken.

Speelterrein en trapveldje
Een kunstgras trapveldje en 
een uitdagend speelterrein 
voor de kleintjes – er wordt in 
Oud IJmuiden aan gewerkt. Nog 
voor de zomer kan er worden ge-
speeld. 

De speelplek aan de Carolinastraat/
Breesaapstraat in IJmuiden wordt 
opgeknapt. De gemeente pakt dit 
aan samen met AWV Eigen Haard 
en Woningbedrijf Velsen. Het asfalt 
trapveldje wordt vervangen door 
kunstgras. Op het grasveld tussen 
het trapveldje en de flat wordt een 
nieuw speelterreintje ingericht, be-
doeld voor kleine kinderen. Er is 
gekozen voor een uitdagende speel-
plek in natuurlijke sfeer, met onder 
andere een apentouw en klimkeien. 

Het terrein wordt op dit moment 
schoongemaakt. Binnenkort begint 
de voorbereiding van de aanleg van 
het kunstgras trapveldje. De hekken 
worden hersteld en voor de inrich-
ting van de speelplek wordt alvast 

wat grondwerk verzet.

Wanneer de speelplek voor de 
kleintjes definitief wordt inge-
richt hangt af van de levertijd van 
de speeltoestellen en de weersom-
standigheden. De verwachting is 
dat de kinderen nog voor de zomer-
vakantie kunnen genieten van hun 
nieuwe speelplek.
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Adres

Stadhuis Velsen
Dudokplein 1
Postbus 465, 1970 AL IJmuiden
Telefoon 14 0255, fax (0255) 56 77 60
E-mail info@velsen.nl
Internet www.velsen.nl
 
Klant Contact Centrum/Receptie

U kunt op maandag t/m vrijdag terecht bij het Klant 
Contact Centrum van het stadhuis van 09.00 - 16.00 uur 
en op donderdagavond van  18.00 - 20.00 uur met al uw 
vragen en voor inzage van ter visie gelegde stukken.
 
Belastingen/Invordering

Ma t/m vrij 09.00 - 12.00 uur: vrije inloop.

Bouwloket afdeling Vergunningen en Uitvoering 

(Bouw- en Woningtoezicht)

Op werkdagen van 09.00 tot 16.00 uur en op donderdag-
avond van 18.00 -20.00 uur is het bouwloket geopend. 
Vrije inloop:
Voor het inzien van tekeningen uit het archief, lopende 
aanvragen en afgeven van stukken voor de afdeling 
Vergunningen en Uitvoering is geen afspraak nodig.

Afspraak maken: 

Voor inhoudelijke vragen over het bestemmings-

plan, omgevingsvergunning of daaraan gerelateerde 
vragen kunt u een afspraak maken met één van de 
vakspecialisten 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 elke werkdag van 
09.00 - 16.00 uur bellen met het Klant Contact 
Centrum, tel. 14 0255. 
 
Buurtbemiddeling

Buurtbemiddeling is een gratis voorziening voor en 
door de bewoners van Velsen. Getrainde vrijwillige 
bemiddelaars onderzoeken met u en uw buren of 
redelijke afspraken voor een oplossing gemaakt 
kunnen worden.
Voor het melden van een huis-, tuin- en keukenklacht: 
Telefoon (0255) 548 520
E-mail info@buurtbemiddelingvelsen.nl
Internet www.buurtbemiddelingvelsen.nl

Ondernemersloket

Telefoon (0255) 567 436
 Het Ondernemersloket is bereikbaar van 
dinsdag tot en met vrijdag van 09.00 tot 14. 00 uur.
E-mail ondernemersloket@velsen.nl 
Bij het Ondernemersloket kunt u als ondernemer 

terecht voor (algemene) informatie over wetgeving, 
beleid en procedures. 
 
Meldingen Openbare Ruimte

Kunt u bij voorkeur via onze website doorgeven
Telefoon 14 0255
Dagelijks telefonisch bereikbaar van 09.00 tot 16.00 uur. 
Of e-mail: info@velsen.nl
U kunt bij ons meldingen doorgeven van gebreken 
aan: bomen, plantsoenen, hondenlosloopplaatsen, 
ruiterpaden, straatverlichting, trottoirs, wegen, 
riolering (van de erfgrens t/m het hoofdriool).

Wat te doen bij een verstopping?

Bij een verstopping van het riool dient u, als u 
vermoedt dat de verstopping in het gemeentelijk 
riool zit, de gemeente te bellen. Buiten kantooruren 
en in het weekend kan dit via de politie op 0900-8844. 
Meer informatie vindt u op de website: www.velsen.nl  

HVC

Voor meldingen en vragen over het ophalen van 
huishoudelijk afval en grofvuil of vragen over straat-
reiniging en het schoonhouden van straatkolken.
Neem dan contact op met de afdeling Klantenservice 
van HVC, telefoon (0255) 566 100. 
Op werkdagen is de klantenservice bereikbaar van 
08.00 tot 17.00 uur. In het weekend gesloten. 
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U kunt uw opmerkingen en suggesties ook doorgeven 
via www.hvcinzameling.nl of 
e-mail: klantenservice-velsen@hvcgroep.nl.
HVC is gevestigd aan de Amsterdamseweg 10 in 
Velsen-Zuid. Op deze locatie is ook het afvalbreng-
station ‘Velsen’ gevestigd.

Openingstijden afvalbrengstation:
Maandag t/m vrijdag van 09.00 tot 17.00 uur.
Zaterdag van 09.00 tot 15.00 uur.

Sociale Zaken

Telefonisch spreekuur: 14 0255
Lopende uitkeringen en bijzondere bijstand: 
ma t/m vrij 09.00 - 12.00 uur

Inburgering, Sociale Activering, Zorg en 
Vrijwilligerswerk: 
ma t/m vrij 09.00 - 12.00 uur.
Inloopspreekuur (uitsluitend voor aanvragen bijzon-
dere bijstand en - gewezen - zelfstandigen): 

ma t/m vrij 09.00 - 12.00 uur

Voor bemiddeling in werk en voor het aanvragen 
van een uitkering voor het levensonderhoud kunt
u terecht bij het Werkplein te Beverwijk van 
ma t/m vrij van 09.00 - 12.00 uur. 
Werkplein, Kennemerhof 1 (hoek Zeestraat), 
Postbus 462, 1960 AL Beverwijk, 
tel. (0251) 783 000, fax (0251) 783 001. Neem bij uw 
bezoek een offi  cieel document mee met daarop uw 
burgerservicenummer en een geldig paspoort, 
een geldige identiteitskaart of een geldige verblijfs-
vergunning.

KCC/WMO-loket

Telefoon 14 0255
Dagelijks telefonisch bereikbaar van 09.00 - 16.00 uur.
Bezoekadres: Stadhuis Velsen, Dudokplein 1, IJmuiden: 
dagelijks tussen 09.00 en 16.00 uur. 
Het loket is er voor:
-  WMO-voorzieningen (voorzieningen gehandicapten 

en hulp bij het huishouden)
-  Informatie over schuldhulpverlening
-  Bemiddeling bij zorggerelateerde woning-

toewijzing en urgenties
 
Brandweer Kennemerland

De brandweer Velsen is opgegaan in de
Veiligheidsregio Kennemerland, onderdeel
Brandweer Kennemerland.
Telefoon: (023) 515 95 78 (of bgg (023) 515 95 00).
E-mail : info@vrk.nl
 
Indienen beroepschrift of een verzoek om 

voorlopige voorziening

Vanaf 1 oktober 2010 is het mogelijk om bij alle 
rechtbanken in Nederland een beroepschrift of een 
verzoek om voorlopige voorziening digitaal in te 
dienen via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. 
Daarvoor moet u wel beschikken over een elektro-
nische handtekening (DigiD). Kijk op genoemde site 
voor de precieze voorwaarden.

Afspraak maken met 
burgemeester en wethouders

Belangstellenden kunnen op afspraak bij de burge-
meester en wethouders terecht om te praten over een 
vooraf aangekondigde kwestie. Daarvoor kunnen
 zij zich telefonisch of per e-mail wenden tot het 
bestuurssecretariaat, telefoon (0255) 567 200, 
e-mail: info@velsen.nl

Voor vragen over:

-  Openbare orde en veiligheid, brandweer en ram-
penbestrijding, regionale samenwerking, wettelijke 
taken, algemene zaken, communicatie, personeel 
en organisatie, burgerzaken, informatiebeleid en 
automatisering, facilitaire zaken, Geo-informatie, 
publiekszaken kunt u zich wenden tot burgemeester 
Franc Weerwind.

Voor vragen over:

-  Ruimtelijke ordening, omgevings- en coördinatie-
vergunningen, economische zaken, sociale zaken, 
arbeidsmarktbeleid, inburgering en projecten 
Winkelcentrum, Grote Buitendijk, Grote Hout kunt 
u zich wenden tot wethouder Arjen Verkaik

-  Onderwijs, sport, recreatie en toerisme, jeugdbeleid, 
volksgezondheid, openbaar vervoer en projecten 
Kustvisie, Nieuw Helmduin, Rooswijk kunt u zich 
wenden tot wethouder Annette Baerveldt

-  Financiën, belastingen, verkeer en vervoer, open-
bare werken en project Oud-IJmuiden kunt u zich 
wenden tot wethouder Ronald Vennik

-  Wonen, grondzaken, welzijn, wijkgerichte dienst-
verlening, lokale seniorenagenda, handhaving en 
toezicht en project Velsen-Noord kunt u zich wen-
den tot wethouder Robert te Beest

-  Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo), 
milieu, groen- en landschapsbeleid, coördinatie 
mondiale bewustwording, kunst en cultuur, 
monumentenbeleid, dierenwelzijn en project 
Blekersduin kunt u zich wenden tot wethouder 
Wim Westerman

 Indeling wijkwethouders:

-  wethouder Verkaik: IJmuiden-Noord; 

IJmuiden-Zuid; Driehuis
-  wethouder Baerveldt: Velserbroek
-  wethouder Vennik: Zee- en Duinwijk; 

IJmuiden-West
-  wethouder Te Beest: Santpoort-Noord; 

Velsen-Noord
-  wethouder Westerman: Santpoort-Zuid; 

Velsen-Zuid

Extra raadsplein 16 april 2012

Carrousel

Maandag 16 april 2012 vanaf 19.30 uur vergadert de 
gemeenteraad weer in het Raadsplein. 
De ingang voor de vergadering is aan het Plein 1945.

De agenda voor de Carrousel is als volgt:

Raadzaal
Sessie 1
19.30 – 21.00 uur  Regionaal risicoprofi el Veilig-

heidsregio Kennemerland (VRK)

Raadzaal
Sessie 2
21.15 - 22.45 uur Winkelcentrum IJmuiden

Inspreken tijdens de carrousel:

Over sessie 1 kan worden ingesproken.
Om in te spreken kunt u zich tot uiterlijk maandag 
16 april 12.00 uur aanmelden bij de Griffi  e, 
tel. (0255) 567 502 of via email: griffi  er@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 email: 
griffi  er@velsen.nl, - dan wordt de reactie vóór de 
vergadering naar de raadsleden doorgestuurd. 

Het raadspleinboekje ligt 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 www.velsen.nl 

Op de website en bij de receptie evenals de biblio-
theek van IJmuiden en Velserbroek, treft u een 
Nieuwsbrief uit het Raadsplein aan waarin een aantal 
onderwerpen wordt toegelicht. 
U kunt deze Nieuwsbrief ook thuis ontvangen via de 
e-mail.
U kunt zich hiervoor aanmelden op raadsplein@velsen.nl

Ingediende aanvragen voor een 
omgevingsvergunning 

Burgemeester en wethouders van de gemeente Velsen 
maken bekend dat zij in de periode van 31 maart tot 
en met 6 april 2012 de volgende aanvragen voor een 
omgevingsvergunning op grond van de Wet algemene 
bepalingen omgevingsrecht hebben ontvangen. De 
datum van ontvangst is tussen haakjes vermeld. 
Voor zover de aanvragen voor een omgevingsver-
gunning betrekking hebben op een bouwactiviteit, 
kunnen deze worden voorgelegd aan de commissie 
Stedelijk Schoon Velsen. Voor meer informatie over 
welstand: (0255) 567 424.

w12.000168   Bramenvlak ong. IJmuiden 
(speelplek plantsoen)het kappen van 
2 bomen (02/04/2012)

w12.000169   Raafstraat ong. IJmuiden 
(voor fl at de Raaf ) het kappen van 
een boom (02/04/2012)

w12.000170  L. Springerstraat 74 Velserbroek 
legaliseren van een groendrager 
(04/04/2012)

w12.000171   Eendrachtsstraat 30 Velsen-Noord
het verwijderen van asbest 
(04/04/2012)

w12.000172  Liniepad 46 Velserbroek
het oprichten van een berging 
(05/04/2012)

Besluiten

Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kan 
een belanghebbende bij de onderstaande besluiten 
gedurende zes weken na de dag van verzending van 
het besluit een gemotiveerd bezwaarschrift indienen 
bij het bestuursorgaan dat het besluit heeft genomen 
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(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 voor-
ziening worden gevraagd bij de voorzieningenrechter 
van de Rechtbank Haarlem, sector bestuursrecht, 
Postbus 1621, 2003 BR Haarlem. 
Een voorlopige voorziening kan alleen worden aange-
vraagd, indien er ook een bezwaarschrift is ingediend. 
Burgemeester en wethouders van Velsen hebben de 
volgende besluiten genomen (de datum van vergun-
ningverlening is tussen haakjes vermeld):

Verleende omgevingsvergunningen - 
reguliere procedure

w12.000083   Geelvinckstraat 85 en 87 Velsen-Noord
het vergroten van de 2e verdieping 
van 2 woningen (04/04/2012)

w12.000092   Biezenweg 70 Santpoort-Noord
wijziging gebruik van leegstaande 
kas voor een termijn van één dag 
(05/04/2012)

w12.000104  Willem de Zwijgerlaan 37 
Santpoort-Zuid
het kappen van twee bomen 
(05/04/2012)

w12.000114   Johanna Naberstraat 3 Velserbroek
het kappen van een boom 
(05/04/2012)

w12.000116   Rijksweg 382 Santpoort-Noord
het vergroten van een dakkapel 
(voorgevel) (04/04/2012

w12.000129  Roos en Beeklaan 37a 
Santpoort-Noord
het kappen van een boom 
(05/04/2012)

w12.000130  Dr. Kuyperlaan 17 Velsen-Zuid
het kappen van een boom 
(05/04/2012)

Evenementen

De burgemeester heeft op grond van artikel 2:17 APV 
de volgende vergunning verleend voor het organiseren 
van een evenement:

i12.002770  in het Burgemeester Rijkenspark 
Santpoort Zuid
op 30 april 2012, Koninginnepop, 
verzonden 5 april 2012

i12.001892  op het “kermisterrein” in de Hoofd-
straat Santpoort Noord
op 30 april 2012, Koninginnedag-
viering, verzonden 5 april 2012
























  















 



Vrijmarkt Koninginnedag 2012

Tijdens Koninginnedag is het gebruikelijk dat in de 
Gemeente Velsen vrijmarkten worden gehouden. 
Gelet op de brandveiligheid en de belangen van 
ondernemers die hun winkels willen openen, heeft 
het college van burgemeester en wethouders voor de 
vrijmarkten in IJmuiden en Velserbroek een aantal 
voorwaarden opgesteld. In andere dorpskernen zijn 
vrijmarkten ook toegestaan mits dezelfde voorwaar-
den in acht genomen worden. Op deze manier hoopt 
de gemeente Velsen dat alle inwoners en onderne-
mers veel plezier beleven aan de vrijmarkten. 

In IJmuiden en Velserbroek is de vrijmarkt 

toegestaan op de volgende locaties:

IJmuiden (zoals aangegeven op het kaartje)
•  Plein 1945. Let op: parkeren op Plein 1945 is niet 

toegestaan. De inrit van de Noostraat naar Plein 
1945 wordt afgesloten voor verkeer.

•  Op de Lange Nieuwstraat, (het gedeelte vanaf 
hoek Plein 1945 tot en met het gedeelte C&A).

•  Marktplein.
Velserbroek
•  In het voetgangersgebied van het winkelcentrum 

Velserbroek.

Deelname aan een vrijmarkt is toegestaan onder 

de volgende voorwaarden

1.  U dient geluidsoverlast te vermijden. Houdt u 
rekening met omwonenden en winkeliers. 

2.  Verkoop is niet toegestaan voor de ingang van 
winkels, horecazaken en andere bedrijven die een 
duidelijk zichtbare oranje poster hebben opgehangen
met de tekst: “Op Koninginnedag hier geen vrij-

markt, wij gaan open!”.Winkeliers en betrokkenen 
kunnen deze poster verkrijgen in het stadhuis bij 
de receptiebalie van het Klant Contact Centrum, 
Dudokplein 1 in IJmuiden.

3.  Verkoop vanaf de rijbaan is niet toegestaan. 
Plaatsen mogen ingenomen worden vanaf 5 meter 
vanaf de openbare weg.

4.  Aan de voorzijde van de ingenomen plaats dient 
altijd voldoende ruimte (minimaal 3,5 meter) vrij 
te blijven voor het doorlaten van politie, brand-
weer en ambulance. 

5.  In verband met de brandveiligheid mogen geen 
goederen, dozen e.d. tegen gevels, voor deuren en/
of op brandkranen worden neergezet.

6.  Eventuele materialen die over de weg worden 
opgehangen, dienen op een hoogte van minimaal 
4,2 meter te worden gespannen.

7.  Commerciële verkoop door detailhandelaren is 
verboden. Alleen verkoop van gebruikte artikelen 

door particulieren is toegestaan. 
8.  Er mogen geen alcoholhoudende dranken ter 

verkoop worden aangeboden.
9.  Er mag niet worden gebakken en gebraden door 

middel van open vuur.
10.  Er mogen geen tenten, partytenten, kramen, 

bouwwerken, afdakjes e.d. worden geplaatst.
11.  Er mogen geen vuurkorven, BBQ’s of fakkels 

worden gebruikt.
12.  Er mogen geen kansspelen worden gespeeld.
13.  Iedere deelnemer dient na afl oop de overgebleven 

spullen mee te nemen en de ingenomen plaats 
schoon achterlaten.

14.  Alle door de gemeente, politie en/of brandweer 
gegeven aanwijzingen moeten direct worden 
opgevolgd.

Controle: Op de vrijmarkt zullen controles gehouden 
worden met betrekking tot de opgelegde voorwaarden.




