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Informatiebijeenkomst
over HOV Velsen
Op dinsdag 21 april 2015 organiseert de provincie Noord-Holland een informatiebijeenkomst
over de HOV Velsen in Santpoort-Noord. Dit doet zij samen
met de gemeente Velsen en Heijmans Wegen B.V. Vanaf 19.00 uur
staan de deuren van Café-Brasserie De Wildeman, Hoofdstraat 142
in Santpoort-Noord voor u open.
Het programma start om 19.30
uur.

Tijdens deze avond worden speci-

fiek de plannen rondom deelproject
1 toegelicht. Deelproject 1 ligt tussen het kruispunt Hoofdstraat/afrit N208 en de Broekbergenlaan
ter hoogte van het benzinestation.
Daarnaast wordt aannemer Heijmans Wegen B.V. voorgesteld, die de
voorlopige planning presenteert en
uitleg geeft over de werkzaamheden.
U bent van harte welkom.
Kijk voor meer informatie op www.
hovvelsen.nl of stuur een e-mail
naar hovvelsen@noord-holland.nl.

Gemeentehuis dicht
tijdens feestdagen
In mei zijn er meerdere feestdagen. Het gemeentehuis is dan een
aantal dagen dicht. Hieronder een overzicht.

Vrijdag 1 mei
Maandag 4 mei
Dinsdag 5 mei
Donderdag 14 mei
Vrijdag 15 mei
Maandag 25 mei

Dag van de Arbeid
Verplichte vrije dag
Bevrijdingsdag
Hemelvaartsdag
Verplichte vrije dag
Tweede Pinksterdag

Sociaal wijkteams
zijn op de goede weg
Ruim 200 mensen hebben de
weg gevonden naar de Sociaal
Wijkteams in Velsen. Deze zijn in
alle delen van de gemeente actief. Van Velsen-Noord tot Santpoort-Zuid en van Zee-en Duinwijk in IJmuiden tot Velserbroek.
U kunt er terecht voor een steuntje in de rug als het gaat om zaken als opvoeding, eenzaamheid,
schulden, verslaving of de zorg
voor een ander.

Oplossingen
De vier teams zijn deskundig op het
gebied van zorg, maatschappelijk
werk, welzijnswerk en wijkverpleging. Ze staan letterlijk en figuurlijk dichtbij, denken mee en helpen
zoeken naar een oplossing. De wijkteams leggen contacten waar dat
nodig is. Ook met andere deskun-

digen, zodat u daarna weer zelf verder kan. Als u dat wil, kan het Sociaal Wijkteam ook naar u toekomen
om samen met u de situatie door te
nemen.
Hoe te bereiken?
Heeft u een vraag aan het Sociaal
Wijkteam Velsen? Bel dan met 0888876970 of mail naar contact@swtvelsen.nl. U kunt hen ook bereiken
via het nummer van het Klant Contact Centrum van de gemeente Velsen: 140255

‘Ieder kind verdient kans
op goede start in onderwijs’
,,Ieder kind verdient een eerlijke kans op een goede start in
het onderwijs.” Met deze woorden opende wethouder Annette Baerveldt (portefeuille Jeugd,
Onderwijs en Volksgezondheid)
de werkconferentie ‘Versterking
voor- en vroegschoolse educatie’
op 1 april 2015 in het gemeentehuis van Velsen. Het doel: versterking van de samenwerking tussen
de peuterspeelzalen, het basisonderwijs en de jeugdgezondheidszorg om jonge kinderen een goede start in het onderwijs te geven.

Aan die goede start wordt in Velsen
al veel gedaan. Het consultatiebureau screent vrijwel alle kinderen
op taalachterstand. Als het nodig is,
worden zij verwezen naar een peuterspeelzaal met een voorschoolprogramma. Door deze samenwerking

en goede afspraken is het bereik van
de doelgroep hoog. In Velsen doen
ongeveer 190 kinderen mee aan deze voorschoolse programma’s.
Samen met ouders en verzorgers
gaat de gemeente Velsen nu een
ouderbeleidsplan voor- en vroegschoolse educatie maken. Ook over
een warme overdracht van de peuterspeelzaal naar school worden afspraken gemaakt. Daarbij wordt gebruik gemaakt van een observatie- en registratiesysteem, dat moet
voorkomen dat er informatie verloren gaat bij de overdracht of dat er
dingen dubbel worden gedaan.
De ideeën en suggesties van de
werkconferentie worden opgepakt
door de werkgroep Voor- en Vroegschoolse Educatie. (foto: Reinder
Weidijk)

Volg ons en reageer!
De gemeente is ook bereikbaar
via Facebook en Twitter.

Hier vindt u niet alleen informatie
over werkzaamheden aan de wegen of openbare ruimte, maar ook
over evenementen en bijzondere
gebeurtenissen zoals de lintjesregen. Wilt u iets weten, melden of
reageren? twitter.com/gemvelsen
of facebook.com/gemeentevelsen.
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Werkzaamheden
IJmuiderstraatweg
Donderdag 16 april heeft de aannemer het laatste gedeelte van de
IJmuiderstraatweg, tussen het BPstation en de kruising met de Kennemerlaan, geasfalteerd. Het inboren
van putranden gebeurt op maandag

20 april a.s. Hiervoor wordt de weg
alleen ter plaatse van die werkzaamheden afgezet. Wij hopen op uw begrip en proberen de overlast zoveel
als mogelijk te beperken.

Veiligheid en gezelligheid troef

Vrijmarkten Koningsdag
Bij Koningsdag horen vrijmarkten, dus ook in Velsen. Op allerlei plekken bieden kinderen
en volwassenen spontaan hun
spulletjes aan.

De gemeente stelt wel een aantal voorwaarden aan dit jaarlijkse, koninklijke gebeuren. Zij wil
hiermee voorkomen dat er brandgevaarlijke en onveilige situaties
ontstaan. Maar bovenal is het van
belang, dat de hulpdiensten goed
hun werk kunnen doen. Verder

dienen de voorwaarden de belangen van de ondernemers, die hun
winkel willen openen. De vrijmarkt tijdens Koningsdag is ervoor iedereen, maar niet bedoeld
voor commerciële doeleinden.
Op deze manier blijft de Velsense vrijmarkt een gezellig trefpunt
van aanbieders en kooplustigen
en nieuwsgierige voorbijgangers.
De voorwaarden staan allemaal
op www.velsen.nl en op de mededelingenpagina verder in deze
krant.

Verscherpte controle
in Zee-en Duinwijk
De politie en de buitengewoon
opsporingsambtenaren
(Boa’s)
gaan gezamenlijk verscherpt controleren in Zee- en Duinwijk in
IJmuiden. Deze actie is het gevolg van klachten over met name
parkeeroverlast in de straten in de
omgeving van de voetbalverenging SVIJ.

Politie en gemeente grijpen deze
gelegenheid aan om ook nauwlettend toe te zien op het gedrag van de
(brom) fietsers door het Duinpark in
Zeewijk. Ook gaan de agenten en opsporingsambtenaren bekeuren als
het gaat om het niet aangelijnd heb-

ben van honden en het niet opruimen van hondenpoep.
Politie en gemeente willen met deze aanpak snel een einde maken aan
het illegaal parkeergedrag in Zeeen Duinwijk. Te denken valt aan het
parkeren op een afstand van minder
dan 5 meter uit de hoek en het parkeren bij stopverboden in de nabijheid van scholen. Evenals het parkeren van grote bestelauto’s en vrachtwagens in de woonwijk.
Bestuurders/eigenaren van deze
voertuigen kunnen rekenen op een
bon.

Verkeersexamen groep 7
Deze week zijn de fietsexamens
voor de leerlingen van groep 7
van de basisscholen weer begonnen. Wethouder Ronald Vennik zorgde voor de officiële start
en bedankte vrijwilligsters Sylvia
Post en Jolanda de Bie, die de
examens dit jaar voor de tiende
keer hielpen organiseren.

Zo’n 800 Velsense leerlingen beproeven hun fietsvaardigheid. Deze week zijn de kinderen op basisscholen in Velserbroek en Santpoort ( route noord) gestart. Op 22
en 23 april zijn ’s ochtends de leerlingen uit IJmuiden, Driehuis, Velsen-Zuid en Velsen-Noord (route
zuid) aan de beurt. De examenroutes zijn vastgesteld op basis van de
aanbevelingen van Veilig Verkeer
Nederland. In de route zijn elementen opgenomen die aansluiten op de
dagelijkse situaties, die de kinderen
tegen kunnen komen op routes naar
de scholen voor voortgezet onderwijs en naar sportaccommodaties.
Hulpouders en leerlingen
Vellesan
De verkeersexamens zijn mede mogelijk gemaakt door de inzet van

vrijwilligers om bijvoorbeeld de
controleposten te bemensen. Dankzij de hulp van het Vellesan College
worden deze taken op de route door
IJmuiden, Driehuis, Velsen-zuid
opgepakt door leerlingen van de 3e
klas van de opleiding Sport, Dienstverlening & Veiligheid. Voor de andere route, door Velserbroek en
Santpoort, moeten de deelnemende scholen zelf ouders regelen die
een ochtend helpen. Dat is een voorwaarde om de examens door te kunnen laten gaan.
Belang van fietsen
Uit de examenresultaten blijkt
steeds weer, dat kinderen die
veel fietsen gemiddeld hoger scoren dan kinderen die door hun ouders naar school worden gebracht.
Verkeersvaardigheid en fietservaring zijn van groot belang. De kinderen moeten immers zelfstandig
naar hun sportclub en middelbare
school kunnen fietsen. De fietsexamens helpen de leerlingen daarbij,
terwijl hun ouders hen met een geruster hart de weg op kunnen laten
gaan. Meer informatie over de route: www.velsen.nl. (foto’s: Reinder
Weidijk)
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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
4 april 2015 tot en met 10 april
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
Cornwallstraat 10, vernieuwen
voorgevel (10/04/2015) 5340-2015;
Spilbergenstraat 20, plaatsen dakkapel (04/04/2015) 5009-2015;
Pegasusstraat 61, plaatsen dakopbouw (04/04/2015) 5004-2015;
Rembrandtlaan 7, plaatsen dakopbouw (09/04/2015) 5300-2015;

Willemsbeekweg 88, handelen
in strijd met bestemmingsplan
(26/03/2015) 5122-2015.
Driehuis
Waterloolaan 26, uitbreiden woning en plaatsen dakkapel voorzijde
(05/04/2015) 2023-2015.
Santpoort-Noord
Hoofdstraat 69, vervangen bestaande erker (26/03/2015) 5134-2015.
Velsen-Zuid
Oude Pontweg 178, oprichten woonwagen (09/04/2015) 5502-2015.
Santpoort-Zuid
Vinkenbaan 11, vervangen damwand
(08/04/2015) 5487-2015;

Duinweg of Duivelslaan 33, vergroten kelder (07/04/2015) 5140-2015;
Bloemendaalsestraatweg 80 (gemeentelijk monument), vervangen
dak (09/04/2015) 5293-2015;
Clarionlaan 3, kappen boom
(05/04/2015) 5029-2015.
Velserbroek
Vromaadweg 51, vervangen 2 deuren
door vast raam (09/04/2015) 53202015;
Lepelblad 10, plaatsen dakkapel
(09/04/2015) 5281-2015.
Velsen-Noord
Geen mededelingen.
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
Kennemerstrand
172,
vergroten van de gebruiksoppervlakte
(03/02/2015) 1685-2015.

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.

IJmuiden
Willemsbeekweg 7, plaatsen dakkapel (14/04/2015) 3365-2015;
Elzenstraat 30, plaatsen dakopbouw
(09/04/2015) 2485-2015.

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

Santpoort-Zuid
Wijnoldy Danielslaan 47, kappen
boom (09/04/2015) 4810-2015;
Brederoodseweg 56, verwijderen
draagmuur (13/04/2015) 36372015.

Driehuis
Van den Vondellaan 13, plaatsen
dakkapel (09/04/2015) 2449-2015.
Santpoort-Noord
Geen mededelingen.

Velsen-Zuid
Geen mededelingen.
Velsen-Noord
Velserkade 3, wijzigen Skybox
(14/04/2015) 2764-2015;
Wijkerstraatweg 265, plaatsen dakopbouw (09/04/2015) 2487-2015.
Velserbroek
Rijksweg 287, plaatsen 6 vlaggenmasten met banieren (09/04/2015)
719-2015;
Wilhelmina Druckerstraat 3, plaatsen dakkapel (09-04-2015) 29232015.
Geweigerde omgevingsvergunningen
Het college van Burgemeester en
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Besluiten (vervolg)
wethouders van Velsen heeft een
omgevingsvergunning geweigerd
voor:
Santpoort-Zuid
Willem de Zwijgerlaan 26, kappen 5
bomen (10/04/2015) 2306-2015
Verleende omgevingsvergunning – uitgebreide procedure
Burgemeester en wethouders van
Velsen hebben voor onderstaand
project een omgevingsvergunning
verleend. De omgevingsvergunning
en de bijbehorende stukken liggen
met ingang van 17 april 2015 gedurende zes weken ter inzage bij de
afdeling Publiekszaken, gemeen-

te Velsen, Dudokplein 1 te IJmuiden. Tevens is het besluit in te zien
op www.velsen.nl via het menu: direct naar/ meer nieuws/ besluiten
en vergunningen.
Belanghebbenden die een zienswijze hebben ingediend tegen de ontwerp omgevingsvergunning en belanghebbenden die kunnen aantonen dat zij daartoe redelijkerwijs
niet in staat zijn geweest, kunnen
tegen dit besluit binnen een termijn
van 6 weken met ingang van de dag
na die waarop dit besluit ter inzage
is gelegd 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
rechtbank Haarlem verzoeken een
voorlopige voorziening te treffen
indien onverwijlde spoed, gelet op
de betrokken belangen, dat vereist.
Voorwaarde is wel dat ook beroep is
ingesteld. Het betreft:
Santpoort-Noord
Dinkgrevelaan
32,
brandveilig gebruik school (10/04/2015)
w14.000552.
Vergunningen Algemene Plaatselijke Verordening
Standplaatsen artikel 5:18

IJmuiderslag, IJmuiden van 1 april
tot en 30 september 2015, verkoop
van ijs (01/04/2015);
Winkelcentrum Velserbroek, zaterdag 11 april 2015, informatiestand D
66, Galle Prommenade/ Ster Bastion (08/04/2015) u15.002811.
Evenementen artikel 2:17 APV
Koningsdagviering,
27
april
2015, Grote Hout of Koningsweg
44 Velsen-Noord (10/04/2015)
u15.002367
Kermis IJmuiden, 22 t/m 27 april
2015, Kennemerplein en Kennemerlaan te Ijmuiden (10/04/2015/2015)
u15.000910.

Vergaderingen gemeenteraad donderdag 23 april
Locatie: het gemeentehuis, ingang Plein 1945 te IJmuiden

1. Raadzaal
19.30 - 21.00 uur
2. Schoonenbergzaal
19.30 – 21.00 uur

Concept ontwerp Structuurvisie
Verordening 7e wijziging gewijzigde
Algemene Plaatselijke
Verordening gemeente Velsen 2009

Pauze
4. Raadzaal
21.30 - 23.00 uur
5. Schoonenbergzaal
sen
21.30 - 23.00 uur
6. Rooswijkzaal
21.30 - 23.00 uur

Calamiteitenprotocol Jeugd
KIMO Nederland en België en de relatie met Vel-

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
sessies vanuit de overige vergaderzalen.
Inspreken tijdens de Carrousel:
Over de agendapunten kan worden ingesproken. Om in te spreken kunt u zich
tot uiterlijk woensdag 22 april 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.
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

Ontwikkelingen omgevingsdienst IJmond

Gewijzigd Maatregelenbeleid Participatiewet
Burgemeester en wethouders van
Velsen maken met inachtneming
van artikel 139 Gemeentewet bekend zij in de vergadering van 7
april 2015 hebben besloten:

- de beleidsregels maatregelen Participatiewet, IOAW en IOAZ 2015 gemeente Velsen, 1e wijziging vast te

stellen;
- de gewijzigde beleidsregels maatregelen Participatiewet, IOAW en IOAZ 2015 gemeente Velsen, 1e wijziging in werking te laten treden op
dertien april 2015;
- per gelijke datum de beleidsregels maatregelen Participatiewet,
IOAW en IOAZ 2015 gemeente Vel-

sen in te trekken.
Inwerkingtreding
De beleidsregels treden in werking
op 13 april 2015.
Ter inzage
De integrale tekst van de beleidsregels is als bijlage in het elektronisch

gemeenteblad gepubliceerd. Tevens
liggen de beleidsregels 12 weken ter
inzage bij de receptie van het stadhuis, Dudokplein 1 te IJmuiden. De
beleidsregels worden ook gepubliceerd op de website van de gemeente Velsen: www.Velsen.nl
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Vrijmarkt Koningsdag 2015
Tijdens Koningsdag 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 voorwaarden in acht genomen
worden. Op deze manier hoopt de
gemeente Velsen dat alle inwoners en ondernemers 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 26 april vanaf 21.00 uur tot
27 april 19.00 uur.
• Op de Lange Nieuwstraat, (het gedeelte vanaf hoek Plein 1945 tot
en met het gedeelte C&A). Let op:
een gedeelte van de K. Zegelstraat
en Velserduinweg wordt afgesloten voor verkeer op 27 april vanaf
06.30 uur tot 19.00 uur.
• 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 poster hebben opgehangen met de tekst: “Op Koningsdag hier geen vrijmarkt, 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, brandweer en ambulance. Bij
van luifels e.d. geldt de vrije breedte tussen de uitgeklapte luifels.
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 afloop
de overgebleven spullen mee te
nemen of in de daarvoor bestemde containers (in IJmuiden) weg
te werpen en de ingenomen plaats
weer schoon achter te laten.
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.

Kappen van één boom op de Parkweg
Medio 2015 worden werkzaamheden uitgevoerd aan de Parkweg/
Amsterdamseweg.

De provincie Noord-Holland heeft

een subsidie verstrekt voor het aanpassen van de rijstrookindeling tussen ’s Gravenlust te Velsen-Zuid en
de A22, met de daarbij behorende bewegwijzering. Op die manier zal het

verkeer beter doorstromen. Daarnaast wordt ook de linksafstrook
naar ’s Gravenlust verlengd, zodat
er meer auto’s voor het verkeerslicht
opgesteld kunnen worden.

Om die reden wordt de laatste boom
op de Parkweg, binnen twee weken
gekapt. Voor de kap is geen vergunning nodig.

