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Duineveld Transport BV
eerste Hofleverancier
van Velsen!
Zijne Majesteit Koning WillemAlexander heeft besloten het recht
tot het voeren van het Koninklijk
Wapen ‘Bij Koninklijke Beschikking Hofleverancier’ te verlenen
aan Duineveld Transport BV in Velserbroek. Het bedrijf bestaat 125
jaar. Burgemeester Franc Weerwind heeft afgelopen zaterdag het
wapenschild en de bijbehorende
oorkonde overhandigd aan de directie van dit familiebedrijf.

Hofleverancier word je niet zomaar.
Het is een bijzondere Koninklijke onderscheiding, die slechts aan 450 ondernemingen in Nederland is toegekend. Het staat voor solide bedrijfsvoering, continuïteit en kwaliteit.
Om in aanmerking te komen voor het
Predicaat ‘Hofleverancier’ is vereist
dat de onderneming minimaal 100
jaar bestaat. Bovendien dient het bedrijf in de branche een vooraanstaande plaats in de regio in te nemen. Ook
heeft meegewogen, dat Duineveld
Transport BV maatschappelijk be-

trokken is en op basis van vrijwilligheid jarenlang vervoersdiensten aanbiedt aan het verenigingsleven in Velsen.
Duineveld Transport BV is in 1889
door Jacobus Johannes Duineveld
opgericht. Wat begon met paard en
wagen, gevolgd door bestelauto’s is
vandaag de dag uitgegroeid tot een
modern transportbedrijf. Ook verzorgt dit bedrijf op- en overslag in de
loodsen aan de Wagenmakerstraat
in Velserbroek. Anno 2014 voert de
vierde generatie Duineveld de directie in de persoon van Gerard en Marcel Duineveld en staat de vijfde generatie klaar. Gerard Duineveld vol
trots: “Deze onderscheiding is de
kroon op ons werk, maar ook de verdienste van de vorige generaties, die
keihard hebben gewerkt”.
Duineveld Transport is de eerste onderneming in de gemeente Velsen die
de titel Hofleverancier’ mag voeren.
(Foto: Ko van Leeuwen)

Newcastle meets Velsen
Op 16 en 17 juni bezocht een delegatie van politici en verkeerskundigen uit Newcastle en omstreken
de gemeente Velsen. Dit naar aanleiding van de nominatie van Velsen voor de titel Fietsstad 2014.
De Engelse gasten wilden graag
leren van de manier waarop we in
Nederland, en specifiek in Velsen,
omgaan met het fietsverkeer. Ze
waren onder de indruk van de prominente plaats, die de fietser in
het Nederlandse verkeer inneemt.

Vragen
Hoe worden wegen ingericht zodat
het veilig is voor fietsers? Hoe worden rotondes aangelegd en de veiligheid bij scholen vergroot? Hoe
wordt meerjarenbeleid gemaakt
en hoe wordt dit beleid politiek on-

dersteund? Dit waren enkele vragen waarmee de groep naar Nederland kwam. De delegatie werd maandag op het gemeentehuis ontvangen door burgemeester Franc Weerwind. Daarna reed de groep samen
met verkeerswethouder Ronald Vennik en medewerkers van de gemeente door IJmuiden en Driehuis. Afgelopen dinsdag was de Fietsersbond
gastheer en werd het bezoek getrakteerd op een fietstocht in de andere
delen van Velsen. Ook Haarlem werd
aangedaan.
In Engeland is er nauwelijks aandacht voor fietsverkeer. Het bezoek
had grote bewondering voor de techniek, veiligheid en het fietstoerisme.
Maar ook voor de politieke wil om de
situatie van fietsers te verbeteren.
(Foto: Reinder Weidijk)

Subsidie isolatie woning
Investeren in de isolatie van uw
woning is verstandig. Niet alleen
draagt goede isolatie bij aan uw
wooncomfort, u bespaart ook nog
eens op uw energierekening. De
gemeente Velsen geeft subsidie
op te nemen isolatiemaatregelen.
Het bedrag kan oplopen tot wel €
1.500, -.

Wij wonen wijzer
De campagne ‘Wij wonen wijzer’ is
een initiatief van de gemeente Velsen in samenwerking met Milieudienst IJmond en provincie NoordHolland. Particuliere woningbezitters kunnen in aanmerking komen
voor de isolatiesubsidie. De regeling
is van kracht op dak-, vloer- en glasisolatie. Daarnaast kunt u ook subsidie aanvragen voor glasisolatie.

Subsidiebedrag
Het subsidiebedrag is gelijk aan
15% van uw investering. Dit is minimaal € 225, -, wat overeenkomt met
een investering van € 1.500, -. Maximaal ontvangt u € 1.500, -, wat overeenkomt met een investering van
€ 10.000, -. U kunt tot 30 november
2016 subsidie aanvragen. De aanvragen worden behandeld op volgorde van binnenkomst. Hebt u voor 4
april maar na 1 januari 2014 isolatiemaatregelen laten treffen, dan kunt
u ook nog met terugwerkende kracht
subsidie aanvragen.
Subsidie aanvragen?
Bent u geïnteresseerd? Of meer informatie? Kijk op www.wijwonenwijzer.nl.
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Werk aan de weg
Rijkswaterstaat is bij de knooppunten Velsen en Beverwijk begonnen met de aanleg van de zogeheten calamiteitenbogen. Dit
zijn extra binnenbochten die het
mogelijk maken via de Wijkertunnel om te rijden als de Velsertunnel is gestremd. Ook zijn ze van
groot belang als de tunnel in 2016
negen maanden dicht gaat in verband met renovatie.

Die verdient een lintje!
Kent u iemand in Velsen die een lintje verdient? Bijna iedereen kan deze
vraag met ‘ja’ beantwoorden. Want
overal in Nederland zetten mensen
zich in voor vele doelen. Weet u
kandidaten? Draag ze voor! Dat kan
tot en met 15 augustus 2014.

Wie zich jarenlang op bijzondere wijze
inzet voor de samenleving kan in aanmerking komen. Denk aan vrijwilligers die actief zijn in bijvoorbeeld het
jeugdwerk, voor de kerk, op sportgebied, in de gezondheidszorg of op een
ander terrein. Denk ook aan mensen
die voor hun werk lang iets bijzonders
doen waar de hele samenleving wat aan
heeft. Persoonlijke inzet, visie en kwaliteiten zijn altijd belangrijk.
Weet u een kandidaat? Neem dan
eerst contact op met het gemeente-

huis in de woonplaats van de kandidaat. De ambtenaar die daar de lintjes
behandelt, kan beoordelen of de verdiensten inderdaad bijzonder genoeg
zijn voor een Koninklijke Onderscheiding. Ook wordt u precies uitgelegd
hoe u te werk moet gaan. De contactgegevens staan onderaan dit artikel.
Voordat een lintje wordt toegekend,
gaat er heel wat tijd voorbij. Wie iemand wil voordragen voor de lintjesregen van 2015 moet het verzoek insturen vóór 16 augustus a.s.
Meer informatie bij de afdeling Communicatie / Kabinetszaken via tel.
0255-567200. Daar kunt u ook gratis
de folder ‘Ere wie ere toekomt’ opvragen. Hierin staat alles wat u moet weten over de aanvraag van een Koninklijke Onderscheiding. Meer informatie
ook op www.velsen.nl.

Gratis zwemmen
Kinderen moeten samen met hun
vriendjes of klasgenoten bij het
zwembad kunnen afspreken. Dat
is niet alleen leuk maar ook gezond.
De gemeente Velsen maakt het
ook voor kinderen uit gezinnen
met een laag inkomen mogelijk
om in de zomervakantie van het
mooie zwembad “De Heerenduinen” gebruik te maken.

Tien keer gratis vanaf 5 juli
Hebt u een laag inkomen (tot 110%
van het minimum) en is uw kind tussen 10 en 18 jaar oud ? Dan kunt u
een aanvraag indienen om uw kind
tien keer gratis te laten zwemmen in
de periode van 5 juli tot eind augustus.

Hoe vraagt u aan?
Ga naar de website van Velsen: www.
velsen.nl. Kies dan voor ‘digitaal loket’ en zoek vervolgens op ‘gratis
zwemmen’. U leest dan meer informatie en u kunt het aanvraagformulier downloaden. U kunt ook contact
opnemen met het klant contact centrum van de gemeente (tel. 140255).
Let op. Mensen die een uitkering van
de gemeente Velsen hebben hoeven
niet te reageren; zij krijgen persoonlijk bericht.
Hoe gaat het verder?
Als u een aanvraag hebt ingestuurd
ontvangt u snel daarna een brief met
informatie. Met deze brief krijgt u of
uw kind bij het zwembad een polsband voor tien keer gratis toegang.

De asfaltverbindingen tussen de A9
en de A22 zijn dus alleen toegankelijk bij calamiteiten en de renovatie
van de Velsertunnel. Tijdens het aanleggen van deze verbindingen krijgen
weggebruikers op de knooppunten
Velsen en Beverwijk te maken met

enige verkeershinder. Zo zal de maximum snelheid worden verlaagd naar
90 kilometer per uur en de vluchtstrook tijdelijk worden afgezet. Het
kost de chauffeur 1 tot 2 minuten extra reistijd. De werkzaamheden duren tot half december 2014. Als eerste heeft Rijkswaterstaat de calamiteitenboog bij knooppunt Beverwijk
aangepakt. Afgelopen maandag is gestart met de aanleg van de zuidelijke
boog bij Velsen.
In het najaar is de A22 ( richting Alkmaar ) één nacht dicht. Ook de A9
(richting Amsterdam) wordt dan één
nacht afgesloten.
Informatie over hinder op de weg
vindt u op: vanAnaarBeter.
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Bacterievuur
sierappelbomen
Op de speelplek nabij de Watermuur in Velserbroek is bij
een aantal bomen bacterievuur geconstateerd. Het gaat
om zes sierappelbomen. Bacterievuur is een ziekte veroorzaakt door de bacterie Erwinia amylovora.
De kenmerken van de ziekte zijn bruinzwart verkleuren,
verdorren en verschrompelen van bloesems, bladeren en
twijgen. Een infectie betekent vaak het verlies van een
hele boom of struik. Dat kan rampzalig zijn voor kwekers, telers, maar ook voor natuur en landschap.
Bij aantasting is het belangrijk dat snel en goed gehandeld wordt. Wij zullen helaas deze week de bomen verwijderen om verdere besmetting te voorkomen. (Foto:
gemeente Velsen )

Bekendmakingen
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 daarmee te maken hebben, kunt u
een afspraak maken met één van de vakspecialisten via 14 0255.
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.
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 op www.bdkennemerland.nl.
Publicatie beslissingen ingevolge artikel
2.21 en 2.60 wet BRP

Burgemeester en wethouders maken bekend dat na uitvoerig onderzoek is gebleken dat onderstaande personen niet meer
woonachtig zijn op het adres waar zij in de
basisregistratie personen van de gemeente Velsen staan ingeschreven.
Hun persoonslijst zal daarom worden opgeschort met als reden: verblijfplaats onbekend.
Dit betekent dat zij daardoor formeel niet meer
in Nederland woonachtig zullen zijn.
Het betreft de volgende personen:
Driehuizen,J. g
eb. 03-04-1958
Sárközi,N.
geb. 06-02-1991
Gros,M.
geb. 13-03-1991
Sapir,G.
geb. 10-06-1990
Handgraaf,J.
geb. 05-08-1990
Snop,K.W.
geb. 24-04-1975
Hoogduin,A.
geb. 26-11-1955
Steen,J.W.
geb. 29-04-1985
Ismail,M.
geb. 28-06-1980
Surovtseva,T.A.
geb. 21-01-1992
Jongejans,J.
geb. 23-07-1982
Tamminga,D.M.M.
geb. 29-07-1970
Káli,A.

geb. 11-03-1974
Turski,F.D.
geb. 12-05-1989
Mahabirsingh,M.R.
geb. 11-04-1985
Veen van der,S.
geb. 25-04-1969
Mütter,F.J.
geb. 11-05-1955
Verloop,J.O.W.
geb. 27-07-1966
Ngoga,J.
geb. 03-03-1977
Yönet,H.
geb 15-05-1967
Paulus.M.E.
geb. 06-11-1974
Sagorin,V.A.
geb. 23-03-1990
Zbadyński,M.E.
geb. 09-02-1961
Voor informatie kunt u terecht bij de
Publieksdienstverlening, werkeenheid burgerzaken, tel. (0255) 567200.
Bezwaren
Belanghebbenden kunnen ingevolge de Algemene wet bestuursrecht binnen een termijn
van 6 weken na de dag waarop het besluit is bekendgemaakt, 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.
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Aanvragen
Burgemeester en wethouders van
de gemeente Velsen maken bekend dat zij in de periode van 7
juni tot en met 13 juni 2014 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
Kennemerplein 21 B, verlengen vergunning vaste viskiosk (11/06/2014)
w14.000267.

Driehuis
Geen mededelingen
Santpoort-Noord
Kerkweg 48 A, oprichten garage/
berging (13/06/2014) w14.000268.
Santpoort-Zuid
Willem de Zwijgerlaan 43, slopen bestaande woning en bijgebouwen en
oprichten 2 woningen (11/06/2014)
w14.000266;
Charlotte de Bourbonlaan 3, kappen
boom (10/06/2014) w14.000265.
Velsen-Zuid
Geen mededelingen

Velserbroek
Klipper 3, plaatsen beschoeiing en overkapping (13/06/2014)
w14.000269.
Velsen-Noord
Hoflaan ong., kappen 16 bomen
(11/06/2014) w14.000264.
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 aanvra(a)
g(en) dienen te beslissen verlengd
met zes weken:
IJmuiden
Kanaaldijk ong., oprichten loods
(25/04/2014) w14.000181.

Besluiten
Burgemeester en wethouders
van Velsen hebben de hierna
volgende besluiten genomen.
Op grond van de Algemene wet
bestuursrecht kan een belanghebbende bij het (de) onderstaande besluit(en) gedurende
zes weken na de dag van verzending van het besluit een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het bestuursorgaan dat
het besluit heeft genomen (zoals college van Burgemeester en
wethouders van Velsen of Burgemeester van Velsen,
Postbus 465, 1970 AL IJmuiden),
dan wel langs elektronische weg
(elektronisch formulier op www.
velsen.nl; werkt alleen in combinatie met inloggen via DigiD). In
spoedeisende gevallen kan een
voorlopige voorziening worden
gevraagd bij de voorzieningenrechter van de rechtbank NoordHolland, locatie Haarlem, sector bestuursrecht, Postbus 1621,
2003 BR Haarlem. Een voorlopige voorziening kan alleen worden aangevraagd, indien er ook
een bezwaarschrift is ingediend.
De verzenddatum van het besluit
is tussen haakjes vermeld..

Verleende omgevingsvergunningen - reguliere procedure
Het college van Burgemeester en
wethouders van Velsen heeft een
omgevingsvergunning
verleend
voor:
IJmuiden
Zandvoortstraat ong., plaatsen an-

tenne-installatie
(16/06/2014)
w14.000177;
Frans Naereboutstraat 20, plaatsen dakopbouw (16/06/2014)
w14.000217;
Alexander Bellstraat 61, plaatsen
dakkapel (voorgevel) (13/06/2014)
w14.000179;
Bik en Arnoldkade 29, vergroten garage d.m.v. dakopbouw
(10/06/2014) w14.000173.
Driehuis
Driehuizerkerkweg 34 D, plaatsen
berging (16/06/2014) w14.000195.
Santpoort-Noord
Hoofdstraat ong., wijziging gebruik weilanden tijdens Dorpsfeest Santpoort 2014 (16/06/2014)
w14.000241.
Santpoort-Zuid
Brederoodseweg 108, kappen 2 bomen (17/06/2014) w14.000211.
Velsen-Zuid
Rijksweg 134, restauratie vijver Beeckestijn (16/06/2014)
w14.000194;
Laaglandersluisweg ong., realiseren calamiteitenboog (13/06/2014)
w14.000108.
Velsen-Noord
Geen mededelingen.
Velserbroek
Kleine Boterbloem 1, maken extra toegangsdeuren (13/06/2014)
w14.000192.

Verleende omgevingsvergunningen – uitgebreide procedure

Ingetrokken
gen

IJmuiden
Kanaaldijk ong., verlenging tijdelijke bouwvergunning BL-1492014(plaatsen bouwbord)
(10/06/2014) w13.000440.
Deze omgevingsvergunning ligt
met ingang van 20 juni 2014 gedurende zes weken voor een ieder ter
inzage bij de werkeenheid Vergunningen. Op grond van de Algemene
wet bestuursrecht kunnen belanghebbenden gedurende de termijn
van terinzagelegging tegen dit besluit een gemotiveerd beroepschrift indienen bij de Rechtbank
Noord-Holland, locatie Haarlem,
sector Bestuursrecht, Postbus
1621, 2003 BR Haarlem. 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, indien
er ook een beroepschrift is ingediend.

Heuvelweg 6 Velsen-Zuid, besluit
intrekken bouwvergunning BP
235-2008, plaatsen rokersruimte;
Verbrande Vlak 1
IJmuiden, besluit intrekken bouwvergunning BL 159-2007, plaatsen
dakkapel voordakvlak;
Heerenduinweg 8
IJmuiden, besluit intrekken bouwvergunning BP 275-2005, vergroten dierenasiel;
Groeneweg 71 IJmuiden, besluit intrekken bouwvergunning
BP 357-2007, veranderen zijgevel
stadschouwburg;
Schaepmanlaan 9 Driehuis, besluit intrekken bouwvergunning
BP 151-2007, het vergroten woning
met dakopbouw;
Banjaertstraat 1 Velsen-Noord, besluit intrekken bouwvergunning
BL 228-2006, het vergroten woning en garage;
Zeeweg 125 IJmuiden, besluit intrekken bouwvergunning BP 1412006, plaatsen dakopbouw;
Marowijnestraat 11 SantpoortNoord, besluit gedeeltelijk intrekken bouwvergunning BP 337-2005,
het veranderen en vergroten van
een woning, het veranderen van
een garage in kantoor en het oprichten van een garage/berging;
Parlevinksterstraat 41 VelsenNoord, besluit intrekken bouwvergunning BP 16-2010, plaatsen
overkapping t.b.v. opslag afvalcontainers.

Vergunningen Algemene Plaatselijke Verordening
Evenementen artikel 2:17 APV
13 september 2014, Rabobank
Pierloop Velsen, door gemeente
Velsen met start in de Briniostraat
en finish op Plein 1945 te IJmuiden
(12/06/2014) u14.003142.

bouwvergunnin-
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Raadsplein 26 juni 2014
Op donderdag 26 juni 2014 om 19.00 uur vergadert de gemeenteraad
Velsen in de raadzaal van het stadhuis Velsen, ingang Plein 1945.

De agenda voor de raadsvergadering is als volgt:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Opening
Actualiteitenuurtje*
- inspreken inwoners
- vragenhalfuurtje raadsleden
Vaststellen: notulen en besluitenlijst raadsvergadering 5 juni 2014
Afhandelen: lijst van aan de raad gerichte brieven
Jaarrekening 2013 IJmond Werkt!
Verordening Leerlingenvervoer Velsen 2014
Voorbereidingskrediet onderzoek aankoop Averijhaven
Jaarrekening 2013 en begroting 2015 gemeenschappelijke regeling
Regionaal Historisch Centrum in Noord-Holland
Bestemmingsplan Santpoort-Zuid (onder voorbehoud uitkomst sessie 19
juni)
Jaarrekening en Jaarverslag 2013 Velsen
1e Bestuursrapportage 2014
Perspectiefnota 2014
Vrijgave en opname budgetten in begroting 2014 t.l.v. de reserve Beleids
speerpunten
Jaarrekening 2013 Centraal Nautisch Beheer

De nieuwsbrief 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 raad.
velsen.nl

De raadsvergadering is live te volgen via RTV Seaport en raad.velsen.nl
*Raadsvergadering – ‘actualiteitenuurtje’
19.00 – 19.30 – 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 woensdag 25 juni 16.00 uur.
De raad heeft in zijn vergaderingen van 5 juni 2014 een besluit genomen over de volgende onderwerpen:
•
•
•
•
•
•
•
•

Referendum HOV
Bestemmingsplan HOV tracé
Jaarrekening 2013 en programmabegroting 2015 recreatieschap
Spaarnwoude
Financiële jaarstukken Gemeenschappelijke Regeling Afvalschap IJmond
0Zaanstreek
Financiële jaarstukken van de Gemeenschappelijke Regeling ReinUnie
Jaarrekening 2013, Jaarverslag 2013, 1e Herziening Begroting
2014 en Begroting 2015 van de Milieudienst IJmond
Ontwerpjaarverslag 2013 en Be groting 2015 Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio Kennemerland
Benoemingen.

Verkeersmaatregelen
Burgemeester en wethouders
van de gemeente Velsen hebben
besloten:
- I. Een algemene gehandicaptenparkeerplaats in te stellen op Plein
1945 te IJmuiden (nabij de ingang
voor invaliden van het gemeentehuis) door middel van het plaatsen van het bord E6, zoals bedoeld
in bijlage 1 van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens
1990.
Burgemeester en wethouders
van de gemeente Velsen hebben
tevens besloten:
- II de oversteek voor (brom)fietsers aan de Stationsweg (direct
ten oosten van de kruising met
de Briniostraat) aan te wijzen als
een tweerichtingen (brom)fiets-

pad, door middel van het plaatsen van bord G12a en haaientanden, zoals bedoeld in bijlage 1 en
artikel 80 van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens
1990, alsmede onderbord OB505,
zoals bedoeld in de Uitvoeringsvoorschriften van het Besluit Administratieve Bepalingen inzake
het Wegverkeer;
- het tweerichtingen (brom)fietspad langs de zuidzijde van de
Stationsweg te IJmuiden te verlengen in westelijke richting tot
voorbij de kruising met de Briniostraat, door middel van het verplaatsen van de bord C15 en het
plaatsen van bord G12a, zoals bedoeld in bijlage 1 van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 en onderborden
OB502 en OB505, zoals bedoeld
in de Uitvoeringsvoorschriften

van het Besluit Administratieve
Bepalingen inzake het Wegverkeer;
- de oversteek voor (brom)fietsers aan de De Noostraat (direct
ten westen van de kruising met
de Briniostraat) aan te wijzen als
een tweerichtingen (brom)fietspad, door middel van het plaatsen van bord G12a en haaientanden, zoals bedoeld in bijlage 1 en
artikel 80 van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens
1990, alsmede onderbord OB505,
zoals bedoeld in de Uitvoeringsvoorschriften van het Besluit Administratieve Bepalingen inzake
het Wegverkeer.
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. Deze advertentie is bedoeld als
extra service.

