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Vaderdagactie zwembad
Een ontmoeting met een echte
zeemeermin en een bioscoopje
waar je onder water kunt kijken:
Zwembad De Heerenduinen in
IJmuiden viert Vaderdag uitgebreid op 16 juni.

Op Vaderdag, zondag 16 juni, kunnen vaders een unieke ‘Meet &
Greet’ meemaken met een echte
zeemeermin. Natuurlijk zijn moeders en kinderen ook van harte welkom. In het wedstrijdbad zal Kitty

Samenloop voor Hoop
Tijdens de Samenloop voor
Hoop op 8 en 9 juni liep er ook
een team van de gemeente Velsen mee, waaronder de burgemeester, wethouders, raadsleden en ambtenaren.

De organisatie haalde een bedrag
op van 18.500 euro. Dit werd aan
het KWF overhandigd. Op de fo-

to vanaf links Annette Baerveldt
(ambassadeur van de Samenloop
voor Hoop), Franc Weerwind, Tilly Mastenbroek, Annekee Eggermont en Robert te Beest. Speciale dank gaat uit naar de nachtlopers: Tilly Mastenbroek, Piet Deudekom, Lieneke Teske, Nathanael
Korf en Kees Stapper. (foto: Esther
van der Veur)

Madison laten zien dat ze wel 4 minuten onder water kan blijven (en
eigenlijk kan ze dat wel 6 minuten).
Vaders en kinderen kunnen met
haar op de foto en ze is onder water
te bewonderen met de onderwatercamera’s van het drenkelingen detectiesysteem. Daar wordt speciaal
een ‘bioscoopje’ voor gemaakt bij
de badpost.
Iedereen is van harte welkom tussen 10.00 en 12.00 uur.

Onderzoek naar
onderwijshuisvesting
De rekenkamercommissie van de
gemeente Velsen heeft het adviesbureau ICS Adviseurs de opdracht gegeven voor een onderzoek naar onderwijshuisvesting.

De doelstelling van het onderzoek
is een oordeel te geven over de wijze waarop de gemeente Velsen omgaat met de onderwijshuisvesting
en of het geld goed en effectief wordt
ingezet. Belangrijk hierbij is ook dat
het onderzoek zal leiden tot eventu-

ele suggesties en aanbevelingen voor
gewenste aanpassingen van het beleid en de uitvoering.
De rekenkamercommissie heeft afgesproken dat, met het oog op de mogelijk vertrouwelijke gegevens, door
de leden geen mededelingen worden
gedaan gedurende de loop van het
onderzoek. Eind 2013 hoopt de rekenkamercommissie Velsen de uitkomsten van haar onderzoek te presenteren aan de gemeenteraad.

Perspectiefnota 2013
Kromhoutstraat klaar
Op vrijdag 7 juni zijn in het Holiday Inn Hotel in IJmuiden officieel de werkzaamheden aan de
Kromhoutstraat afgerond. Ondernemers uit IJmuiden aan Zee vierden dat met alle mensen die in
het gebied wonen en werken, en
bij de voorbereiding en uitvoering
van dit project betrokken waren.

Gedeputeerde Elisabeth Post en
wethouder Ronald Vennik reden
met genodigden in een bus over de
Kromhoutstraat naar het Holiday
Inn Hotel. Daar roemden zij de inspanningen van alle betrokkenen,
die ertoe hebben geleid dat de Krom-

houtstraat in IJmuiden nu een duidelijke en aantrekkelijke route naar
het strand is. De weg voert langs een
zijwand waarin honderden glazen
vissen zijn verwerkt. Er zijn een vrijliggend fietspad en een parallelweg
aangelegd voor de bereikbaarheid
van bedrijven, met veel aandacht
voor bomen en beplanting. De route is tegelijkertijd geschikt gemaakt
voor het busverkeer waaronder het
Hoogwaardig Openbaar Vervoer.
Dit is het eerste deel van het bustracé tussen Haarlem en IJmuiden dat
nu klaar is. (foto: Reinder Weidijk)

Op woensdag 19 juni bespreekt de
raad van Velsen tijdens een raadsbrede sessie van het Raadsplein
de Perspectiefnota 2013. De aanvangstijd is aangepast: de vergadering begint om 19.00 uur in het
Tata Steel Stadion. De agenda met
de Perspectiefnota 2013 staat op
raad.velsen.nl.

met financiële consequenties opgenomen voor 2013 en de jaren daarna. Op verzoek van de raad zijn nu in
de Perspectiefnota alternatieven en
keuzemogelijkheden aangegeven. Op
basis van de vastgestelde Perspectiefnota 2013 worden de Begroting
2014 en de Meerjarenbegroting opgesteld.

Bij aanvang van de sessie spreken de
fracties hun Algemene Beschouwingen uit: hun politieke visie op de plannen voor de komende jaren. Daarna
reageert het college en geeft de raad
zijn oordeel over de nota. De vaststelling van de Perspectiefnota is op donderdag 4 juli 2013 tijdens de laatste
raadsvergadering voor het reces.

Inwoners, belangengroepen, organisaties en instellingen kunnen tijdens
de raadsbrede sessie van woensdag 19
juni inspreken over de Perspectiefnota (om 19.00 uur). Zij dienen zich dan
wel aan te melden. Dit kan tot dinsdag 18 juni, 16.00 uur via griffier@velsen.nl of per telefoon: 0255 567502.
Een schriftelijke reactie kan ook.
Mail deze naar griffier@velsen.nl.
Deze reactie wordt dan naar de raadsleden doorgestuurd.

In de Perspectiefnota worden beleidsvoornemens en ontwikkelingen
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Deelproject HOV vastgesteld door college van B&W
Op maandag 3 juni 2013 heeft het
college van B&W de inspraakrapportage en het voorlopig ontwerp van het HOV-deelproject 1
vastgesteld. Dit deel loopt tussen
het Delftplein in Haarlem en de
Broekbergenlaan in SantpoortNoord.

Opening Tacitustunneltje
Onder luid applaus van het publiek en Annette Bearveldt en Jaap Bond fietst
Jan Lok (90) op woensdag 5 juni 2013 als eerste door de Tacitustunnel die
(onder de A9-A22 door) Spaarnwoude en Velserbroek verbindt. (foto: Bart
Ligthart)

Strandschoonmaakactie
Opnieuw organiseert Simone Bontenbal een schoonmaakactie op het
strand. Op zaterdag 15 juni wordt er
geprikt tussen IJmuiderslag en Parnassia. Een piknick sluit het werk af.

Ditmaal is het stuk strand tussen
IJmuiderslag en Parnassia aan de
beurt. Na de strandschoonmaak van
16 februari besloot Simone Bontenbal om ook dit stuk strand op te ruimen. ‘‘Vorige keer werkten we van de
pier naar de Beach Inn, maar dit stuk
is ook vervuild. Het zou niet goed zijn
om dit zo te laten; waarom het ene
stuk wel en het andere niet? Ik hoop
op een goede opkomst, al weet je nooit
of er weer 180 man sterk zal staan’’, aldus Bontenbal.

zelf wat drinken en eten meenemen.
Bij goed weer wordt het een barbecue.
Bontenbal: ‘‘Je moet het wel een beetje gezellig maken, toch?’’
Er zal gezorgd worden voor vuilniszakken, prikkers, handschoenen en
er rijdt een wagen rond om het vuil
te verzamelen, dus geen gesleep met
zware zakken. Wilt u meehelpen? Of
heeft u vragen? Mail dan naar hoehetookkan@live.nl. (foto: gemeente Velsen)

De opruimactie begint om 12 uur
naast de Beach Inn en duurt tot ongeveer 14.30 uur. Het plan is om daarna
te gaan priknicken. Mensen moeten

Al in december 2011 is een eerste ontwerp gepresenteerd van het
Hoogwaardig Openbaar Vervoertracé tussen Haarlem en IJmuiden. Op basis van een idee vanuit
het wijkplatform Santpoort-Noord
is daarna een nieuw conceptontwerp gemaakt. Op 10 oktober 2012
is dit besproken met vertegenwoordigers van de winkeliers- en ondernemersvereniging Santpoort-

Noord, de Stichting Santpoort, het
wijkplatform Santpoort-Noord, de
Harddraverijvereniging en bewoners.
Een conceptontwerp is op 13 december 2012 vrijgegeven voor inspraak. Naar aanleiding van de ingekomen reacties is het ontwerp
nog op een aantal punten gewijzigd
en nogmaals met alle partijen besproken. Op basis van het voorlopig
ontwerp kan gestart worden met de
planologische procedure.
In de inspraakrapportage, die aan
alle indieners is toegestuurd, zijn
alle ingediende reacties en vragen
beantwoord. Deze rapportage staat
op www.hovvelsen.nl.

‘Get creative and win’

Winkeliersactie festivals
Creatieve geesten die een mooie
‘street art’-tekening maken, kunnen kaarten winnen voor Dance
Valley (3 augustus) of Dutch Valley (10 augustus). De winkeliers
van Velsen doen mee aan de actie,
die loopt van 27 mei tot 20 juni.

De deelnemende winkeliers hebben een formulier dat kan worden
gebruikt om een ‘street art’-tekening te maken. Het allerbeste ontwerp wordt op 3 augustus als decorwand geplaatst tijdens Dance Valley zodat iedereen het kan zien. De
formulieren zijn breed verspreid
in IJmuiden, Driehuis en Velserbroek. Inleveradressen zijn aan de
Lange Nieuwstraat/Velserhof: Mara Home, DNM, Wilms Floet; Kennemerlaan: Abelia, Kaasmarkt; Velserbroek en Driehuis: Bloemsierkunst Rob v.d. Berg. Digitale inzendingen kunnen worden gemaild naar

prijsvraag@velsen.nl. De winkeliers
in Velsen werken graag aan de actie
mee. De actie loopt van 27 mei tot
20 juni. De winnaar wordt 2 juli bekendgemaakt.
Informatie over de festivals en verkoop van tickets staat op www.
dancevalley.com en www.dutchvalleyfestival.com. Meer informatie
over wat er te doen is in Velsen staat
op www.toerismevelsen.nl.

Werk aan de weg in Velsen
Sinds maandag 10 juni wordt gewerkt aan de Keetberglaan in
IJmuiden. Op zondag 23 juni is de
tunnelbak in Driehuis/Santpoort
de hele dag aan de beurt.

De firma Kreeft Infra BV gaat in
IJmuiden een hemelwaterriool en
de openbare ruimte vernieuwen. Het
werk duurt ca. vier weken. Geduren-

de die periode moeten de auto’s buiten het werkterrein worden geparkeerd.
De bewoners worden verzocht het
huisvuil buiten het werkterrein te
zetten. Wie dat echt niet zelf kan,
kan de hulp inroepen van het personeel van de aannemer. De woningen
blijven bereikbaar met behulp van

houten loopplanken. De gemeente probeert de overlast van de werkzaamheden zoveel mogelijk te beperken. Meer informatie via 0255567200.
In Driehuis/Santpoort wordt er op
zondag 23 juni de hele dag gewerkt
aan onderhoud van de weg in de tunnelbak Van den Vondellaan/Hage-

lingerweg. Er worden regenwaterroosters vastgezet en op verschillende plekken wordt het asfalt gerepareerd. Verkeersregelaars zullen het
wegverkeer afwisselend over één rijbaan leiden. Het werk vindt plaats
tussen 06.00 en 18.00 uur.

Infopagina
13 juni 2013

Stafafdeling Communicatie | 14 0255 | info@velsen.nl | www.velsen.nl

Bekendmakingen
De website www.velsen.nl is hét startpunt voor
al uw vragen over de gemeente Velsen. Hier
vindt u mee informatie over vergunningen,
burgerzaken, buurtbemiddeling, bureau discriminatiezaken, ondernemersloket, openbare
ruimte, sociale zaken en nog veel meer.

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 het bestemmingsplan, omgevingsvergunning of daaraan gerelateerde vragen kunt u een afspraak maken met één
van vakspecialisten via 14 0255.

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

Burgerzaken werkt uitsluiten 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.
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 Kennemerland in Haarlem.
Meer informatie www.bdkennemerland.nl.

Aanvragen
Burgemeester en wethouders van
de gemeente Velsen maken bekend dat zij in de periode van 25
mei 2013 tot en met 31 mei 2013
de volgende aanvragen hebben
ontvangen voor een omgevingsvergunning op grond van de Wet
algemene bepalingen omgevingsrecht. De datum van ontvangst is
tussen haakjes vermeld.

IJmuiden
Trompstraat 200 J,K en L, 202 J, 204
J t/m N en 206 J t/m N, gebruiksververgunning zorgvleugel Hoogeberg
(31/05/2013) w13.000202;
Petteveltlaan 10, plaatsen dakkapel
(03/06/2013) w13.000204;
Cruiseboulevard 10, plaatsen bagagetent
(tijdelijk)(07/06/2013)

w13.000209;
Adrianastraat
10,
veranderen
toegang
gebouw
(06/06/2013)
w13.000208;
Kromhoutstraat 46, vergroten garage bedrijf (06/06/2013) w13.000207;
Linnaeusstraat 44, plaatsen dakopbouw (04/06/2013) w13.000205.

Santpoort-Zuid
Geen mededelingen

Velsen-Zuid
‘t Roode Hart 28, plaatsen dakkapel
(03/06/2013) w13.000203.

Velsen-Noord
Wijkermeerweg 5, plaatsen 2 tenten
(30/05/2013) w13.000198.

Santpoort-Noord
Paramaribostraat 76, veranderen
en vergroten woning (07/06/2013)
w13.000211;
Molenstraat 2, plaatsen dakopbouw
(07/06/2013) w13.000210.

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

dien er ook een bezwaarschrift is
ingediend. Burgemeester en wethouders van Velsen hebben de
volgende besluiten genomen (de
datum van vergunningverlening is
tussen haakjes vermeld):

Santpoort-Noord /SantpoortZuid
Willem de Zwijgerlaan 57, plaatsen
5 prefab garageboxen (05/06/2013)
w13.000135;
Velserenderlaan,
Hoofdstraat,
Broekbergenlaan, Middenduinerweg, wijzigen gebruik terreinen tbv
Dorpsfeest Santpoort 2013
(10/06/2013) w13.000190;
Berglaan 7, plaatsen groendrager
(05/06/2013) w13.000151;
Willem de Zwijgerlaan 61, plaatsen gevelreclame (06/06/2013)
w13.000159;
Roos en Beeklaan 89, maken constructieve doorbraak (06/06/2013)
w13.000189;
Wüstelaan 68, starten bed and
breakfast in bijgebouw (06/06/2013)
w13.000148.

Driehuis
Geen mededelingen
Velserbroek
Geen mededelingen

welstand: 140255.
Ingediende aanvragen horeca/
apv/evenementen
Geen mededelingen
Verlenging beslistermijn aanvraag omgevingsvergunning
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 aanvra(a)g(en)
dienen te beslissen verlengd met zes
weken: Velsen-Noord, Wijkeroogstraat 32-102, renovatie van lateien
aan voorzijde en balkons aan achterzijde, (15//04/2013) w13.000144.

Besluiten
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 (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 Noord-Holland, locatie Haarlem, sector bestuursrecht,
Postbus 1621, 2003 BR Haarlem.
Een voorlopige voorziening kan
alleen worden aangevraagd, in-

Verleende omgevingsvergunningen - reguliere procedure
IJmuiden/Velsen-Noord
IJmuiden aan Zee, Strand Noordpier
en IJmuiderslag, plaatsen welkomsborden bij 3 verschillende stranden
(05/06/2013) w13.000158;
Kennemerplein 23, wijzigen gebruik detailhandelsdoeleinden tot
maatschappelijke doeleinden t.b.v.
culturele vereniging (05/06/2013)
w13.000107;
Orionweg 576, oprichten basisschool (07/06/2013) w13.000056;
Coymansstraat ong., oprichten 2
loodsen (06/06/2013) w13.000063.

Velserbroek
Kleermakerstraat 71, vergroten gara-

gebedrijf (07/06/2013) w13.000161.
Velsen-Zuid
Geen mededelingen
Velsen-Noord
Geen mededelingen
Driehuis
Geen mededelingen
Evenementen art. 2:17 APV
maandag 8 juli t/m woensdag 10 juli, Huttenbouw Velserbroek, speelplek tegenover Grote Buitendijk
214 te Velserbroek, (06/06/2013)
u13.004597;
zaterdag 16 juni 2013, kofferbakmarkt en zaterdag 23 juni 2013, boekenmarkt, parkeerterrein Kennemerboulevard te IJmuiden aan Zee
(10/06/2013) u13.004763.

Infopagina
13 juni 2013

Stafafdeling Communicatie | 14 0255 | info@velsen.nl | www.velsen.nl

Besluiten (vervolg)
Standplaats art. APV 5:18
wijziging openingstijden
m.i.v.
1.7.2013,
Sterbastion,
verkoop
loempia’s, vrijdag en zaterdag
(06/06/2013) u13.005310.
Venten APV art. 5:15
venten met ijs, periode 5 juni tot
en 1 oktober 2013 (05/06/2013)
u13.005302.
Loterij ( Wet op de kansspelen)
prijsuitreiking 21 juli 2013, 19:00
uur tijdens het zomerfestival aan
de Kennemerlaan te IJmuiden
(06/06/2013) u13.005299.
Verleende omgevingsvergunningen – uitgebreide procedure
Burgemeester en wethouders van
Velsen hebben voor de onderstaande
projecten een omgevingsvergunning

verleend. De onderstaande omgevingsvergunningen en de bijbehorende stukken liggen met ingang van
14 juni 2013 gedurende zes weken
ter inzage bij de afdeling Publiekszaken, gemeente Velsen, Dudokplein
1 te IJmuiden. Tevens zijn de besluiten in te zien www.velsen.nl via
het menu bekendmakingen/downloads omgevingsvergunning en via
www.ruimtelijkeplannen.nl.
onder NL.IMRO.0453.OM0008ROOSWIJKERL1-R001, NL.IMRO.0453.
OM0010WUSTELAAN-R001,
NL.IMRO.0453.OM0009REMBRANDLA1-R001, NL.IMRO.0453.
OM0013DUINENKRUID1-R001.
Belanghebbenden die een zienswijze hebben ingediend tegen de ontwerp omgevingsvergunning en belanghebbenden die kunnen aantonen dat zij dat daartoe redelijker-

wijs niet in staat zijn geweest, kunnen tegen dit besluit binnen een termijn van 6 weken met ingang van de
dag na die waarop het 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:

park Rooswijk (W12.000543)
Santpoort-Zuid
Wüstelaan 59 – het splitsen van
een woning in twee woningen
(W12.000583)
IJmuiden
Rembrandtlaan 45 en 47 – het verbouwen van een voormalig jeugdtheater tot 2 appartementen
(W12.000507)
Santpoort-Noord
Duin en Kruidbergerweg 60 – uitbreiding en nieuwbouw Hotel Duin
en Kruidberg (W12.000215)

Velsen-Noord
Rooswijkerlaan 4 - herinrichten van
het parkeerterrein van het sport-

Raadsplein 19 juni 2013
Op woensdag 19 juni 2013 om 19.00 uur vergadert de gemeenteraad Velsen in de tijdelijke locatie, Tata Steel Stadion (de thuisbasis van voetbalclub Telstar) aan de Minister van Houtenlaan 123 in
Velsen-Zuid.
De agenda van de raadsvergadering is als volgt:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

Opening
Actualiteitenuurtje*
- inspreken inwoners
- vragenhalfuurtje raadsleden
Vaststellen: notulen en besluitenlijst raadsvergadering 6 juni 2013
Lijst van aan de raad gerichte brieven
Bestemmingsplan Zeezicht
Verklaring van geen bedenkingen Alexander Bellstraat 2 te IJmuiden
Verklaring van geen bedenkingen St. Eustatiusstraat 10A te
Santpoort-Noord
Wijziging gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Kennemerland
(VRK)
Financiële jaarstukken van de Gemeenschappelijke Regeling ReinUnie
Visie Groengebied Amsterdam-Haarlem, bufferzone in een Metropolitaan
Landschap
Rapportage Beleidskader begraafplaatsen gemeente Velsen
Wijziging Gemeenschappelijke Regeling Centraal Nautisch Beheer
Noordzeekanaalgebied
Evaluatie Lokaal Verkeers- en Vervoersplan (LVVP) (onder voorbehoud
uitkomst sessie)
Bestemmingsplan Havengebied (onder voorbehoud uitkomst sessie)
Bestemmingsplan IJmuiden-West (onder voorbehoud uitkomst sessie)
Visie Noordzeekanaalgebied 2040 (onder voorbehoud uitkomst sessie)
Bestuursrapportage 1e kwartaal 2013 (onder voorbehoud uitkomst sessie)
Hernieuwde vaststelling bestemmingsplan De Leck en de Bergen

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

Het raadspleinboekje en de nieuwsbrief liggen ter inzage bij de receptie van
het stadhuis, evenals bij de bibliotheek aan het Dudokplein te IJmuiden en de
bibliotheek van Velserbroek aan het Maanbastion.
Ook kunt u de agenda en onderliggende stukken bekijken via de website raad.
velsen.nl
Beide vergaderingen zijn live te volgen via Seaport TV. Een samenvatting van
de vergaderingen is terug te zien in de week na de vergadering op Seaport TV
en via uitzendinggemist op www.seaporttv.nl
*Raadsvergadering – ‘actualiteitenuurtje’
19.30 – 20.00 – inwoners aan het woord
Inwoners die zich van te voren hebben aangemeld kunnen gedurende 2 minuten een boodschap meegeven aan de raadsleden. Dit is niet bedoeld om in
te spreken over onderwerpen die op de agenda staan, maar om andere actuele
en/of dringende zaken onder de aandacht van de raadsleden te brengen. Deze inbreng moet wel betrekking hebben op onderwerpen waar de raad over
gaat of die relevant zijn voor de raad. Aanmelden: telefonisch (0255-567502)
of via de mail (griffier@velsen.nl) tot uiterlijk 16.00 uur op de woensdag vóór
de raadsvergadering.
De raad heeft in zijn vergadering van 16 mei 2013 een besluit genomen over de
volgende onderwerpen:
• Strategische Agenda Gemeente Velsen 2013 tot en met 2016
• Verklaring van geen bedenkingen aanvraag omgevingsvergunning
Breesaperhof 39 te Velsen-Noord.
• Jaarstukken Milieudienst IJmond
• Jaarverslag 2012 en begroting 2014 van de Gemeenschappelijke
Regeling Veiligheidregio Kennemerland
• Gedragscodes voor burgemeester en wethouders gemeente Velsen
• Referendumverordening 2013
• Jaarrekening en Jaarverslag Velsen 2012

