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CD met liedjes Cornelis
Vreeswijk gepresenteerd
Zanger en liedschrijver Cornelis
Vreeswijk is in 1987 al overleden,
maar zijn liedjes zijn nog altijd
even geliefd. Zaterdag 16 april
werd in de burgerzaal van het gemeentehuis zijn nieuwste CD gepresenteerd.

Het schijfje bevat elf Nederlandse liedjes, waarmee de Vreeswijk de
klassieke Zweedse troubadour Bellman eer bewijst. Journaliste Loes
de Fauwe kreeg de opnames via haar
vader in handen, die ze vervolgens
doorgaf aan de zus van de in IJmuiden opgegroeide zanger. Tonny
Vreeswijk speelde de liedjes op haar

beurt door aan het Cornelis Vreeswijk Genootschap. Het heeft enkele jaren geduurd tot het nodige geld
was gevonden om de liedteksten uit
te geven. Maar nu ligt ‘Cornelis zingt
Bellman’ op de toonbank. Tot groot
genoegen van velen. Cornelis wordt,
zo zei wethouder Robert te Beest in
zijn speech, beschouwd als cultureel
erfgoed van IJmuiden.
Op de foto (Peter Herweijer Fotoservice IJmond) v.l.n.r.: Marlies
Philippa, voorzitter van het Cornelis Vreeswijk Genootschap, Loes de
Fauwe, zus Tonny Vreeswijk en wethouder Te Beest.

Frank Dales geïnstalleerd
als burgemeester Velsen
Dinsdagavond 19 april is de heer F.C. Dales geïnstalleerd als nieuwe burgemeester van de gemeente Velsen. Commissaris van de Koning van de provincie Noord-Holland Johan Remkes heeft hem beëdigd, loco-burgemeester Annette Baerveldt hing hem de ambtsketen om. (foto: Reinder Weidijk)

Veilig en gezellig voor iedereen

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.

Tijdens feestdagen april en mei

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

Woensdag 27 april
Donderdag 5 mei
Vrijdag 6 mei
Maandag 16 mei

Koningsdag
Hemelvaartsdag / Bevrijdingsdag
Verplichte vrije dag
Tweede Pinksterdag

Avondopenstelling gewijzigd
Het gemeentehuis is dinsdag 3 mei ’s avonds open. Deze avondopenstelling komt in de plaats van donderdag 5 mei, waarop het gemeentehuis is
gesloten. U kunt tussen 18.00 uur en 20.00 uur terecht op afspraak bij
Burgerzaken. Graag afspraak maken via telefoonnummer: 0255-567200
of 140255.

Velsen 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 commercië-

le doeleinden. Op deze manier blijft
de Velsense vrijmarkt een veilig en
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.
Tape
De gemeente vraagt speciale aandacht voor de tape, die voor markering van de verkooplocaties wordt
gebruikt. Dringend verzoek om de
tape na afloop van de vrijmarkt weer
weg te halen. Dat geldt uiteraard ook
voor het restant van de niet verkochte spullen.
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Dodenherdenking 4 mei
Het gemeentebestuur Velsen en het Comité 4 en 5 mei Velsen roepen iedereen op om deel te nemen aan het herdenkingsprogramma
van 4 mei en vanaf 18.00 uur tot zonsondergang de vlag halfstok uit
te hangen als een eerbetoon aan hen, die hun leven gaven voor onze vrijheid.

11.00 uur Kranslegging Begraafplaats Duinhof in IJmuiden-Oost
Burgemeester Dales legt samen met wethouder Annette
Baerveldt en het Comité 4 en 5 mei Velsen een bloemstuk bij
het Indië-monument en een krans bij het herdenkingsmonument.
17.45 uur

Opgeruimd staat netjes
Het voorjaar is aangebroken;
vaak het moment waarop huizen en tuinen worden opgeruimd. Met deze grote schoonmaak komt u altijd dingen tegen
die u niet meer gebruikt. Zoals:
oud tuinmeubilair, tuingereedschap of kapotte elektrische apparaten. Breng dit grof afval naar
het afvalbrengstation bij u in de
buurt!

Van deze afgedankte goederen kunnen nieuwe producten worden gemaakt. Is uw grof afval herbruikbaar? Denk dan eens aan een kringloopwinkel. Zo krijgt uw afval een
nieuwe bestemming.
Afvalbrengstation
Inwoners van gemeente Velsen

kunnen met hun afvalpas gebruik
maken van het afvalbrengstation
(ABS) aan de Amsterdamseweg 10
in Velsen-zuid, dat geopend is van
maandag t/m vrijdag 09.00 uur tot
17.00 uur en op zaterdag van 09.00
uur tot 15.00 uur.
Van afval tot nieuw product
Meer dan 70% van het afval dat bij
het afvalbrengstation wordt gebracht, wordt hergebruikt en vormt
de basis voor nieuwe producten.
Zo kan van een kapotte tuinset
een nieuw raamkozijn worden gemaakt, terwijl uw kapotte winterjas
grondstof kan leveren voor dekens,
garen of geluidsisolatie. Meer informatie over het afvalbrengstation
en het scheiden van afval vindt u op
www.indegoeiebak.nl.

Ontvangst in de burgerzaal van het stadhuis

18.00 uur Herdenking in het stadhuis met toespraken en muzikale
intermezzo’s
18.40 uur Kranslegging Monument Plein 1945
Bloemen en kransen kunnen tussen 16.00 en 17.00 uur in het
stadhuis worden afgegeven.
19.00 uur Herdenkingstocht vanaf Plein 1945 naar Begraafplaats
Westerveld in Driehuis
19.30 uur Aankomst van de herdenkingstocht op begraafplaats
Westerveld
19.35 uur Muzikale bijdrage door Felison Brass
20.00 uur Twee minuten stilte, aangekondigd door de Taptoe
20.02 uur Zang; alle aanwezigen zingen het eerste en zesde couplet van
het ‘Wilhelmus’
20.05 uur Kranslegging en aanvang defilé langs het Herdenkingsmonument, gelegenheid tot individuele bloemlegging.
20.15 uur Einde programma

Handhavers in pak
Handhaven is een vak om trots
op te zijn. Per 1 mei gaan onze
handhavers hun taak uitoefenen
in het modeluniform voor de buitengewoon
opsporingsambtenaar (boa) openbare ruimte.

Het zogeheten ‘boa-uniform’ is een
overwegend blauw uniform, dat ook
landelijk wordt gebruikt. De bedoeling is dat straks de handhavers op
straat beter worden herkend. Deze
handhavers (toezichthouders) hebben de taak om de leefbaarheid in de
wijk te vergroten.
Zij zien onder andere toe op het op
juiste wijze aanbieden (scheiden)
van afval, parkeergedrag, veiligheid rondom scholen, hangjongeren
en houden zich bezig met de naleving van het hondenbeleid.(foto: gemeente Velsen)

Op Koningsdag en Hemelvaart geen afvalinzameling
Op woensdag 27 april en donderdag 5 mei is het afvalbrengstation van HVC gesloten en wordt er
geen afval ingezameld.

Op www.inzamelkalender.hvcgroep.
nl vindt u online de zogeheten afvalkalender. Met uw postcode en
huisnummer krijgt u een persoon-

lijk overzicht van de inzameldagen. Ook kunt u de gratis HVC afvalapp downloaden. U krijgt dan op uw
smartphone de melding welke afvalsoort die dag wordt opgehaald.
De HVC Afval-app is te vinden in de
App Store (iOS) en in Google Play
(Android).
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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 08.30 tot 17.00 uur
en op donderdagavond van 18.00 tot 20.00 uur. Voor
inhoudelijke vragen over bestemmingsplannen,
omgevingsvergunningen of vragen die daarmee te

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

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 08.30 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 Discriminatiezaken

Aanvragen
Burgemeester en wethouders van
de gemeente Velsen maken bekend dat zij in de periode van 9
april 2016 tot en met 8 april 2016
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
Breskensstraat 2, plaatsen 2 kozijnen zijgevel (14/04/2016) 68262016
;
Cruiseboulevard 10, wijziging gebruik Felison Terminal voor openbare niet-reguliere publieksevenementen (14/04/2016) 6837-2016;

Gerard Doustraat 47, plaatsen dakopbouw (09/04/2016) 6427-2016.
Driehuis
P.C. Hooftlaan ong., kappen 6 monumentale bomen (11/04/2016) 65372016.
Santpoort-Noord
Rijksweg 282, kappen
(09/04/2016) 6426-2016.

boom

Velsen-Zuid
Park Velserbeek, kappen 4 bomen
(11/04/2016) 6544-2016.

Velserbroek
Vromaadweg 109, plaatsen dakopbouw (15/04/2016) 6905-2016.
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

3.9 van de Wet algemene bepalingen
omgevingsrecht de termijn waarbinnen zij op de volgende aanvragen
dienen te beslissen, verlengd met zes
weken:
Driehuis
Wolff en Dekenlaan ong., plaatsen
mast t.b.v. mobiele telecommunicatie (18/04/2016) 1968-2016.
Velsen-Noord
Corverslaan 2, verplaatsen en aanpassen overkapping (18/04/2016)
3613-2016.

Santpoort-Zuid
Geen mededelingen.

Verlenging beslistermijn
Burgemeester en wethouders van
Velsen hebben op grond van artikel

Santpoort-Noord
Kerkweg 21, vergroten 2e verdieping
(18/04/2016) 2969-2016.

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.

Driehuis
Waterloolaan 20, vergroten 1ste verdieping, oprichten berging en kappen boom (19/04/2016) 3378-2016.

Geweigerde omgevingsvergunningen
Het college van Burgemeester en
wethouders van Velsen heeft een
omgevingsvergunning
geweigerd
voor:

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

Velsen-Zuid
Rijksweg 130, plaatsen reclame
spandoek (14/04/2016) 3029-2016.

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

IJmuiden
Geen mededelingen.

Santpoort-Noord
Geen mededelingen.
Santpoort-Zuid
Geen mededelingen.

Velsen-Noord
Duinvlietstraat 14, plaatsen dakopbouw (19/04/2016) 3601-2016.
Velserbroek
Geen mededelingen.

IJmuiden
Geleenstraat 19, veranderen voorgevel (19/04/2016) 4593-2016.
Vergunningen Algemene Plaatselijke Verordening
APV artikel 2:17 Evenementen
Avondvierdaagse Brederode Daltonschool op 24 mei t/m 27 mei
2016, start- en finishlocatie Brederode Daltonschool, Willem de
Zwijgerlaan 110 Santpoort-Zuid
(12/04/2016) 3054-2016;
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Besluiten (vervolg)
Gebruiksvergunning en ontheffing
kamperen voor overnachting terrein
zwembad de Heerenduinen, Heerenduinweg 6 IJmuiden op 25 en 26
juni 2016 (12/04/2016) 4507-2016;
Koningsspelen, strand IJmuiden
aan Zee voor Paviljoen Zeezicht, 22
april 2016 (12/04/2016) 4630-2016;
Internationaal
modelbootevene-

ment, modelbootvijver aan de Ven in
Spaarnwoude te Velsen-Zuid, 14 t/m
16 mei 2016 (14/04/2016) 197622015;
Koningsdagviering op 27 april 2016,
grasveld Van Aagtevonklaan Driehuis, 27 april 2016 (15/04/2016)
3511-2016.

APV artikel 5:18 Standplaatsen
Standplaatsvergunning
Verkoop
kip en pluimveeproducten van 3
april 2016 t/m 25 december 2016
op zondagen,
Kennemerplein
Noordzijde t.o. de Vomar te IJmuiden(14/04/2016) 5301-2016.

APV artikel 5:5 Werkzaamheden
buiten reguliere werktijden
renovatie Velsertunnel, ontheffing
werkzaamheden buiten ma t/m za
07:00-19:00 uur van 15 april 2016
t/m 17 januari 2017 (13/04/2016)
u16.002213.

Vergadering IJmondcommissie op 26 april 2016
Plaats: Het gemeentehuis, ingang Plein 1945 te IJmuiden
Tijd: 19.30 uur

Voorzitter: Mw. H. Kat

Vervolg Vergadering IJmondcommissie op 10 mei 2016
Plaats: Het gemeentehuis, ingang Plein 1945 te IJmuiden
Tijd: 19.30 uur

1 Opening en mededelingen
2 Vaststelling agenda
Beknopt overzicht IJmondcommissie 22 maart 2016
3 Opdrachtformulering Evaluatie Samenwerking IJmond
4 Regionale Detailhandelsvisie IJmond
(behandeling eerste instantie)
5 Schorsing tot 10 mei 2016
6 Einde

Voorzitter: Mw. H. Kat

De vergadering van de IJmondcommissie is openbaar. Indien u gebruik wilt
maken van het spreekrecht, kunt u zich tot aanvang van de vergadering melden bij de regiogriffier Arjen Overbeek: griffie@regioijmond.nl

De vergadering van de IJmondcommissie is openbaar. Indien u gebruik wilt
maken van het spreekrecht, kunt u zich tot aanvang van de vergadering melden bij de regiogriffier Arjen Overbeek: griffie@regioijmond.nl.

7 Opening en mededelingen
8 Regionale Detailhandelsvisie IJmond
(behandeling tweede instantie)
9 Informatievisie 2016 – 2020 IJmond gemeenten
10 Verordening cliëntparticipatie Participatiewet 2016
11 Sluiting

Gehandicaptenparkeerplaats
Rijnstraat 47, 1972 VB IJMUIDEN

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.

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,

Nadere informatie:
Het verkeersbesluit kunt u inzien bij de receptie in het stadhuis, Dudokplein
1 te IJmuiden.

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

Bekendmaking
Burgemeester en wethouders
hebben op 12 april 2016 besloten
om een aantal openbare ruimtes
in te trekken, te wijzigen en vast
te stellen, conform de bij het besluit behorende kaarten. Het betreffen het Broekbergenpad, de
Broekbergenlaan, de Hoofdstraat,
de Rijksweg, de Slaperdijk, het

Vlielantpad en de Vlielantweg
(HOV Broekbergenlaan e.o.)

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 besluit met bijbehorende kaarten kunt u inzien bij de afdeling Informatiemanagement van de gemeente Velsen, Dudokplein 1 te
IJmuiden. U kunt hiervoor een afspraak maken bij de receptiebalie, of
via telefoonnummer 0255 567352.
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Vrijmarkt Koningsdag 2016
Tijdens Koningsdag is het gebruikelijk dat in de Gemeente Velsen
vrijmarkten worden gehouden.
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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
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weg

Velserbroek
• In het voetgangersgebied van het
winkelcentrum Velserbroek



rduin

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



Velse

In IJmuiden en Velserbroek is de
vrijmarkt toegestaan op de volgende locaties:



tplein
Mark

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.
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IJmuiden



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, partyten-

ten, 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.
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Verkeersmaatregelen
Burgemeester en wethouders
van de gemeente Velsen hebben
besloten:

- door middel van het verplaatsen
van de verkeersborden A1 (30, zonale toepassing) en A2 (30, zonale toepassing) van bijlage 1 van het
RVV 1990 de 30 km per uur zone
grens ter hoogte van het kruispunt
Rijksweg – Broekbergenlaan in
zuidelijke richting te verplaatsen
over een afstand van circa 10 meter;
- door middel van het plaatsen van
de verkeersborden D2 van bijlage 1 van het RVV 1990 een gebod
in te stellen voor alle bestuurders
om het bord voorbij te gaan aan de
zijde die de pijl aangeeft ter hoogte van de middengeleider op de
Broekbergenlaan ter hoogte van
het kruispunt met de Rijksweg en
de Huis ten Biltstraat;
- door middel van het verplaatsen
van de haaientanden op de aansluiting van het tankstation op
de Broekbergenlaan de door middel van verkeerstekens geregelde
voorrangsregeling te verplaatsen
in oostelijke richting over een afstand van circa 10 meter;
- door middel van het verplaatsen
van de verkeersborden E6 van bijlage 1 van het RVV 1990 de algemene en de gereserveerde gehandicaptenparkeerplaats ter hoogte van de Hoofdstraat 226 te verplaatsen;
- door middel van het verwijderen
van de verkeersborden G11 van
bijlage 1 van het RVV 1990 de verplichte fietspaden langs de Hoofdstraat ten noorden van de aansluiting met de Wüstelaan op te heffen;
- door middel van het verplaatsen
van het verkeersbord E4 van bijlage 1 van het RVV 1990 met onderbord met de tekst ‘alleen om elektrische voertuigen op te laden’ en
onderbord OB504 de parkeergelegenheid voor elektrische voertuigen ter hoogte van de Hoofdstraat
230 te verplaatsen;
- door middel van het verplaatsen
van de verkeersborden A1 (30, zonale toepassing) en A2 (30, zonale toepassing) van bijlage 1 van het
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-
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-
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-

RVV 1990 de 30 km per uur zone
grens ter hoogte van de Hoofdstraat 230 in zuidelijke richting
te verplaatsen naar een locatie direct ten noorden van de aansluiting van de Hoofdstraat met de
Wüstelaan;
door middel van het verplaatsen
van het verkeersbord C2 van bijlage 1 van het RVV 1990 met onderbord OB54 de eenrichtingsweg uitgezonderd (brom)fietsers
ter hoogte van de Hoofdstraat 230
in zuidelijke richting te verplaatsen naar een locatie direct ten
noorden van de aansluiting van de
Hoofdstraat met de Wüstelaan;
door middel van het verwijderen
van de verkeersborden D2 van bijlage 1 van het RVV 1990 de geboden om de borden voorbij te gaan
aan de rechterzijde op de Hoofdstraat direct ten noorden van de
aansluiting met de Wüstelaan op
te heffen;
door middel van het verwijderen
van de verkeersborden G11 van
bijlage 1 van het RVV 1990 met
onderborden het verplichte fietspad op de Slaperdijk tussen de
aansluitingen met de Hoofdstraat
en het Vlielantpad op te heffen;
door middel van het verwijderen
van de verkeersborden B6 van bijlage 1 van het RVV 1990 inclusief
haaientanden op de aansluiting
van de Slaperdijk op de Hoofdstraat de door middel van verkeerstekens geregelde voorrangsregeling op te heffen;
door middel van het plaatsen van
de verkeersborden G11 van bijlage
1 van het RVV 1990 met onderborden OB505 en OB502 het Broekbergenpad aan te wijzen als verplicht fietspad in twee richtingen;
door middel van het plaatsen van
de verkeersborden B6 van bijlage 1
van het RVV 1990 met haaientanden zoals bedoeld in artikel 80 van
het RVV 1990 een voorrangsregeling door middel van verkeerstekens in te stellen waarbij bestuurders die zich bevinden op het
Broekbergenpad voorrang moeten
verlenen aan bestuurders die zich
bevinden op de Hoofdstraat, het
Vlielantpad en de Broekbergenlaan;

- door middel van het plaatsen van
de verkeersborden D1 en B6 van
bijlage 1 van het RVV 1990 inclusief haaientanden zoals bedoeld
in artikel 80 van het RVV 1990 een
nieuwe aansluiting van de Broekbergenlaan te realiseren op de rotonde met de Wüstelaan, waarbij bestuurders die zich bevinden
op de Broekbergenlaan voorrang
moeten verlenen aan bestuurders
die zich bevinden op de rotonde
Wüstelaan;
- door middel van het plaatsen van
het verkeersbord C14 van bijlage 1 van het RVV 1990 een geslotenverklaring voor fietsen en voor
gehandicaptenvoertuigen zonder
motor in te stellen op de Broekbergenlaan tussen de Wüsterlaan
en de Vlielantweg;
- door middel van het plaatsen van
de verkeersborden B1 en B6 van
bijlage 1 van het RVV 1990 inclusief haaientanden een voorrangsregeling door middel van verkeerstekens in te stellen waarbij bestuurders die zich bevinden
op de Broekbergenlaan (komende vanuit richting Wüstelaan)
voorrang moeten verlenen aan bestuurders die zich bevinden op de
Vlielantweg;
- door middel van het plaatsen van
het verkeersbord D2 van bijlage 1
van het RVV 1990 een gebod in te
stellen voor alle bestuurders om
het bord voorbij te gaan aan de zijde die de pijl aangeeft op de middengeleider ter hoogte van het
kruispunt van de Broekbergenlaan met de Vlielantweg;
- door middel van het aanbrengen
van de tekst ‘LIJNBUS’ op het met
doorgetrokken strepen gemarkeerd weggedeelte een busstrook
voor lijnbussen aan te wijzen over
een afstand van circa 30 meter op
de Broekbergenlaan ten noorden
van de aansluiting met de Vlielantweg;
- door middel van het plaatsen van
het verkeersbord D5 (links) van
bijlage 1 van het RVV 1990 een gebod tot het volgen van de rijrichting die op het bord is aangegeven in te stellen op de Broekbergenlaan voor voertuigen komende
vanaf de rotonde Wüstelaan;

- door middel van het plaatsen van
het verkeersbord D5 (rechts) van
bijlage 1 van het RVV 1990 met
onderbord OB104 een gebod tot
het volgen van de rijrichting die
op het bord is aangegeven in te
stellen op de Broekbergenlaan ten
noorden van de aansluiting met de
Vlielantweg;
- door middel van het verwijderen
van het verkeersbord G11 van bijlage 1 van het RVV het verplichte fietspad aan de oostzijde van de
Hoofdstraat tussen de aansluitingen met de Vlielantweg en de Johan van Beemlaan op te heffen;
- door middel van het plaatsen van
de verkeersborden G11 van bijlage
1 van het RVV 1990 met onderborden een verplicht fietspad in twee
richtingen aan de westzijde van de
Hoofdstraat tussen de aansluitingen met de Vlielantweg en de Johan van Beemlaan aan te wijzen;
- door middel van het plaatsen van
het verkeersbord B6 van bijlage 1
van het RVV 1990 met haaientanden een voorrangsregeling door
middel van verkeerstekens in te
stellen, waarbij bestuurders die
zich bevinden op de Vlielantweg
voorrang moeten verlenen aan bestuurders die zich bevinden op de
Hoofdstraat.
Mogelijkheid van bezwaar
Belanghebbenden kunnen ingevolge de Algemene wet bestuursrecht
binnen een termijn van 6 weken na
de datum waarop het besluit elektronisch is bekend gemaakt in de
digitale Staatscourant, 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 gehele verkeersbesluit kan worden ingezien bij de receptiebalie,
stadhuis, Dudokplein 1 te IJmuiden. Vanaf 1 januari 2013 vindt formele publicatie van verkeersbesluiten plaats in de digitale Staatscourant.

