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• Velsen heeft afspraken gemaakt 
over uitwisseling van persoons-
gegevens met Brederode Wonen, 
Velison Wonen en Woningbedrijf 
Velsen. Het doel is om adres- en 
woonfraude te voorkomen. De af-
spraken gaan over de privacy en 
het doel van de uitwisseling.

• Iemand die voor ernstige geluids-
overlast zorgt, kan van de burge-
meester een ‘gedragsaanwijzing’ 
krijgen. Die moet ervoor zorgen 
dat de overlast stopt. De maatre-
gel staat in de gemeentewet en 
gaat in op 1 juli 2017.

Meer informatie: raad.velsen.nl.

Uit het college
Werkzaamheden 
Waterloolaan en omgeving
Maandag 24 juli wordt begonnen 
met het groot onderhoud aan de 
wegen vanaf de rotonde bij het 
IJspaleis in Driehuis tot aan het 
zwembad de Heerenduinen in 
IJmuiden. Ook zal de verkeers-
veiligheid op deze route worden 
verbeterd. De werkzaamheden 
worden in twee fases uitgevoerd 
en duren in totaal naar schatting 
acht weken.

Rotonde
De  grootste verandering is de aan-
leg van een rotonde op de huidi-
ge kruising Zeeweg/Minister van 
Houtenlaan/Waterloolaan.  Een ro-
tonde maakt dat het verkeer beter 
en veiliger kan doorrijden. Ook ko-
men er vrij liggende fi etspaden bij 
de rotonde, die aansluiten op het 
fi etspad langs de HOV-busbaan. 
Verder worden er bushaltes ver-
plaatst en krijgt  de rotonde bij het 

IJspaleis ook vrij liggende fi etspa-
den.

Afsluiting
De werkzaamheden duren in totaal 
ongeveer acht weken. Vanaf 24 juli 
wordt er eerst 4 weken gewerkt aan 
de Waterloolaan en de twee roton-
des. Daarna volgen de Zeeweg en 
een stukje van de Heerenduinweg. 
Deze gebieden zijn dan niet toegan-
kelijk voor het autoverkeer. Fiet-
sers kunnen langs de werkzaamhe-
den rijden. Om te zorgen dat de af-
sluiting zo kort mogelijk duurt, zal 
er ook s’avonds gewerkt worden.

Informatieavond 10 juli
Maandagavond 10 juli  wordt er in 
het Rabobank IJmond stadion in 
Velsen-Zuid een informatieavond 
gehouden. Aanvang:  19.30 uur. Om-
wonenden hebben hiervoor een 
persoonlijke uitnodiging gekregen.

De schoolbank verruilen voor het 
strand. Wie wil dat nu niet? In sa-
menwerking met het Pieter Ver-
meulen museum en de IJmuider 
Reddingsbrigade heeft de ge-
meente Velsen in de maand ju-
ni diverse educatieve activiteiten 
georganiseerd op het strand. De 
leerlingen waren onder de indruk 
van de gevolgen van het zwerfaf-
val in de natuur.

Iedere donderdag in juni was er plek 
voor één (bovenbouw)klas van een 
Velsense basisschool. Dit jaar wa-
ren dat groepen van basisschool De 
Hoeksteen, De Vuurtoren, De Pleia-
den en De Franciscusschool. De leer-
lingen kregen uitgebreid uitleg en 
een rondleiding bij de Reddingsbri-
gade. Zij bekeken er diverse voer- en 

vaartuigen. Bovendien mochten de 
kinderen vanuit de toren de kustlijn 
van het IJmuider Strand inspecte-
ren.

Zwerfafval
Verder leerden de kinderen de wind-
kracht te meten. Evenals de tempe-
ratuur van het zeewater. Zwerfafval 
blijft een belangrijk thema en spreekt 
de jeugd aan. Twee leerlingen raap-
ten maar liefst 128 peuken in een 
kwartier op! Ook werden de leerlin-
gen een stuk wijzer over hoe lang de 
verschillende soorten zwerfafval in 
de natuur achterblijven en wat de ge-
volgen zijn voor het milieu. De (plas-
tic) maaginhoud van een Noord-
se stormvogel maakte diepe indruk. 
Op naar een schonere zomervakan-
tie dan maar! (foto: gemeente Velsen)

Honderd leerlingen 
krijgen les op het strand
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Onderzoek lee� aarheid
Hoe fi jn is het om in Velsen te wo-
nen? Wat kan er beter? Zijn er ge-
noeg activiteiten? Dat willen we 
graag weten. Een grote groep in-
woners heeft in juni een uitnodi-
ging gekregen om een vragenlijst 
in te vullen.

We hebben nog niet alle reacties bin-
nen. Deze week wordt een herin-
neringsbrief gestuurd. De gemeen-
te Velsen wil graag weten hoe u uw 

leefomgeving ervaart en wat er no-
dig is om uw buurt prettig en leef-
baar te houden. Uw mening is daar-
om belangrijk!

De enquête kan op internet of via een 
schriftelijke vragenlijst worden in-
gevuld. Velsen voert dit onderzoek 
samen uit met Beverwijk en Heem-
sterk. De IJmond wordt daarbij on-
dersteund door Onderzoeksbureau 
Companen uit Arnhem.

Financiële tegemoet-
koming meerkosten
De gemeente Velsen verstrekt 
een fi nanciële tegemoetko-
ming aan personen, die als ge-
volg van hun beperking of chro-
nische psychische of psycho-
sociale problemen meerkosten 
hebben. Te denken valt aan ex-
tra verwarmingskosten  of  extra 
kosten vanwege het eerder slij-
ten van kleding. 

Het UWV verstrekt een soortgelij-
ke tegemoetkoming aan arbeids-
ongeschikten. Het ontvangen van 
die tegemoetkoming van het UWV 
was eerder dit jaar een weigerings-
grond voor de gemeentelijke bijdra-
ge.  Aangezien de bijdrage van het 
UWV een stuk lager is dan die van 
de gemeente, hebben burgemeester 

en wethouders van  Velsen besloten 
de regels hierop aan te passen. Dat 
betekent dat arbeidsongeschik-
ten, die de tegemoetkoming van het 
UWV ontvangen en aan ook aan de 
voorwaarden van de gemeente vol-
doen, worden aangevuld tot het be-
drag dat de gemeente hanteert (285 
euro). Op deze manier heft de ge-
meente deze ongelijkheid op.

Er zijn in afwachting van het vast-
stellen van de nieuwe regels geen 
aanvragen afgewezen op grond van 
het ontvangen van de bijdrage van 
het UWV. Personen die de al een 
aanvraag hebben ingediend, hoe-
ven dit dus niet opnieuw te doen. 
De aanvragen worden zo spoedig 
mogelijk afgehandeld.

Aangepaste openings-
tijden bibliotheek Velsen
Bibliotheek Velsen benut de zo-
mermaanden voor de omvorming 
van de bieb. Vroeger een open-
bare leeszaal, nu een centrale 
plek in Velsen voor educatieve 
en maatschappelijke dienstver-
lening.

De gemeente schaart zich achter 
de plannen. Met de koerswijziging 
voldoet de bieb aan de Wet stelsel 
openbare bibliotheekvoorzienin-
gen, die voor alle openbare biblio-
theken in Nederland geldt.

Gewijzigde openingstijden van 
1 juli tot en met 2 september:

Centrale Bibliotheek IJmuiden: 
ma, di, do en vr: 09:00 – 17:00 uur

za: 10:00 – 14:00 uur
wo: gesloten.

Bibliotheek Velserbroek:
wo: 12:00 – 17:00 uur
za: 10:00 – 14:00 uur
overige dagen gesloten.

Mobiele uitleenpunten De Stek 
en Het Terras:
Normale openingstijden tot de zo-
mervakantie en tijdens de zomerva-
kantie gesloten (22 juli tot en met 5 
september)

Tijdens de zomerperiode kunnen de 
boeken extra lang, namelijk 6 we-
ken, worden geleend. Zie voor meer 
informatie: www.bibliotheekvel-
sen.nl.

Samenwerking voor BRAK!
Vrijdag 30 juni 2017 tekenden de 
gemeente Velsen, het Pieter Ver-
meulen Museum, Natuurmonu-
menten, SARCC (Search and Res-
cue Craft Center), KIMO Neder-
land en België en PBN voor sa-
menwerking m.b.t. het kust-
,informatie-en innovatiecentrum 
BRAK!

Deze partijen gaan onderzoeken hoe 
er aantrekkelijke en moderne activi-
teiten in Brak! IJmuiden te ontwik-
kelen zijn. Activiteiten, waarin ‘wa-
ter en het klimaat’ centraal staan. In 
de overeenkomst staan uitgangspun-
ten voor samenwerking met als doel 
dit nieuwe centrum  in IJmuiden aan 
Zee te realiseren en uit te baten. 

Nog meer partijen
Brak! als bron van samenwerking en 
co-creatie. Zo zijn er ook gesprek-
ken gaande met Wageningen Marine 

Research, PWN en HVC en de hoog-
heemraadschappen Rijnland en Hol-
lands Noorderkwartier. 

Ontwikkelaars Kennemerstrand 
N.V., Marina Seaport IJmuiden en 
Kondor Wessels Vastgoed BV bekij-
ken hoe zij fi nancieel aan dit gaan 
project kunnen bijdragen. Voor de 
gemeente Velsen is Brak! IJmuiden 
een van de vijf impulsprojecten. 

Op de foto (Reinder Weidijk) staan 
vanaf links Raymond Pikee (SAR-
CC), Mischa den Drijver (SARCC), 
Rick Slabbers (PBN), Mike Man-
naart (KIMO Nederland en Bel-
gië), Aan Pander (Natuurmonumen-
ten) Gerlof Funke Küpper (Marina 
Seaport IJmuiden), Joop Waijen-
berg (Pieter Vermeulen Museum), 
Robert te Beest (gemeente Velsen) 
en Andrew van der Zee (Kennemer-
strand NV).

Evenementen in Velsen
Er valt komende weken weer veel te doen, te zien en te beleven in 
Velsen. Sportief, educatief of gewoon leuk. We hebben een paar 
evenementen voor u op een rijtje gezet. 

Tot en met 9 juli
WADO-Open, tennistoernooi LTC Groeneveen, Kerkpad in Santpoort

Zondag 9 juli:  
Braderie Kennemerboulevard in IJmuiden, van 10.00 uur tot 17.00 uur. 

13 t/m 15 juli 
Dorpsfeest Driehuis, Driehuizerkerkweg, Driehuis

Zie voor meer informatie en de volledige evenementenkalender
vvvijmuidenaanzee.nl
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Meepraten over sport
Afgelopen maandagavond orga-
niseerde de gemeente Velsen een 
participatieavond waarbij sport-
verenigingen en andere betrok-
kenen in de sport hun wensen en 
knelpunten konden meegeven aan 
de gemeente.

De avond werd door zo’n negentig 
deelnemers bezocht. Zij kwamen om 
mee te denken over het nieuwe beleid 
op het gebied van sportaccommoda-
ties voor de periode 2017-2021. Het 

betreft zowel binnen- als buitenspor-
ten. Daarnaast gaven 12 inwoners van 
Velsen in drie minuten een pitch over 
hun ideeën om sporten in de openba-
re ruimte te stimuleren. Variërend 
van een ijsbaantje tot sportcontainer 
en van BMX pump-track tot een free 
run parcours. Aan de indieners is ge-
vraagd om hun plannen verder uit te 
werken en voor 1 augustus in te die-
nen bij sportzaken@velsen.nl. Ook 
andere ideeën zijn nog welkom. (foto: 
gemeente Velsen)

Tweede zoektocht naar 
JOP in Zee- en Duinwijk
Waar kun je als jongere nou lek-
ker chillen in Zee- en Duinwijk? 
Op veler verzoek gaan we nog 
een keer door de wijk fi etsen, 
maar dan ’s avonds.

Kom dinsdagavond 18 juli om 19.00  
uur naar het parkeerterrein sport-
hal Zeewijk. Dan gaan we samen 

een uurtje op zoek naar een goede 
plek in de wijk voor een JOP, een 
Jongeren Ontmoetings Plek. Ieder-
een mag mee. Neem je eigen fi ets 
mee en meld je aan bij fi etstocht-
zeeduinwijk@velsen.nl. En als je 
een idee hebt voor een goeie plek: 
zet dat erbij! (foto: gemeente Vel-
sen)

Bekendmakingen algemeen
De website www.velsen.nl is hét 
startpunt voor al uw vragen over 
de gemeente Velsen. Hier vindt 
u meer informatie over vergun-
ningen, burgerzaken, buurtbe-
middeling, bureau discrimina-
tiezaken, ondernemersloket, 
openbare ruimte, sociale zaken 
en nog veel meer.

Kunt u iets niet vinden of heeft u 
een vraag? Bel dan 14 0255, u hoeft 
hiervoor geen netnummer te draai-
en. Uiteraard kunt u ook gewoon 
langskomen bij het Klant Contact 
Centrum in het gemeentehuis. . 

Het KCC is geopend op maandag 
tot en met vrijdag van 08.00 tot 
17.00 uur. Op donderdag van 08.00 
uur tot 20.00 uur. Voor inhoudelij-
ke vragen over bestemmingsplan-
nen, omgevingsvergunningen of 
vragen die daarmee te maken heb-
ben, kunt u een afspraak maken 
met één van de vakspecialisten via 
14 0255. 

Burgerzaken
Burgerzaken werkt uitsluitend op 
afspraak. Via onze website www.
velsen.nl kunt u 24 uur per dag een 
afspraak maken. U kunt natuur-

lijk ook elke werkdag van 08.30 tot 
17.00 uur bellen met het Klant Con-
tact Centrum voor een afspraak. 

Melding/klacht discriminatie
De gemeente Velsen faciliteert 
meldingen of klachten over dis-
criminatie. Bij het Klant Contact 
Centrum van het gemeentehuis is 
een formulier verkrijgbaar, waar-
op u uw melding of klacht kunt no-
teren. Graag deze vervolgens ver-
sturen naar: Bureau Discrimina-
tiezaken Kennemerland in Haar-
lem. Meer informatie op www.bd-
kennemerland.nl.

Publicatie
Op 20 augustus 2013 hebben burge-
meester en wethouders van Velsen 
besloten om vanaf 1 januari 2014 
alle vergunningen, beleid en veror-
deningen te publiceren in het elek-
tronisch gemeenteblad. Daarnaast 
wordt er ook gepubliceerd op de 
Infopagina van de gemeente in de 
huis-aan-huisbladen De Jutter en 
De Hofgeest. Het elektronisch ge-
meenteblad is te vinden op www.
velsen.nl. Informatie over de ge-
meenteraad van Velsen en de ver-
gaderingen van het Raadsplein is te 
vinden op: www.raad.velsen.nl.

Vergaderingen gemeenteraad Velsen

Carrousel donderdag 13 juli 2017
Locatie: het gemeentehuis, ingang Plein 1945 te IJmuiden
Aanvangstijd 19.30 uur

U bent van harte welkom de vergaderingen bij te wonen. U kunt hier-
voor plaatsnemen op de publieke tribune van de vergaderzalen. De 

vergaderingen zijn zowel live als achteraf te volgen via de raadska-
lender op www.velsen.nl/gemeenteraad en zijn daarna op elk gewenst 
moment terug te zien of te beluisteren.

In de Carrousel komen verschillende onderwerpen gelijktijdig aan de or-
de. Soms wordt er alleen informatie gegeven over een onderwerp, maar het 
kan ook gaan over een onderwerp waar de raad twee weken later een besluit 
over neemt.
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Vergaderingen gemeenteraad Velsen (vervolg)
Inspreken kan tijdens de Car-
rousel
Aanmelden kan tot op de dag van 
de vergadering tot 12.00 uur bij de 
griffi  e via telefoonnummer 0255 - 
567502 of via de mail griffi  e@vel-
sen.nl met vermelding van het on-
derwerp, uw naam, e-mailadres en 
telefoonnummer. De griffi  e neemt 
dan contact met u op.

Agenda

Startnotitie Skaeve Huse. In 
maart 2017 is een samenwerkings-
overeenkomst gesloten voor het re-
aliseren van Skaeve Huse aan Broe-
keroog in Velserbroek, om te begin-
nen met drie wooneenheden. Skae-
ve Huse zijn eenvoudige wooneen-
heden. Skaeve Huse is gericht op re-
integratie van bewoners in een nor-
male woonomgeving toegespits-
te op zorg en begeleiding. De be-
stemming wordt hiervoor gewijzigd 
van ‘agrarisch-kwekerij’ in ‘wonen’. 
Raadzaal: 19.30 – 21.00 uur.

Bestemmingsplan Santpoort 
Noord. Vanaf  3 maart 2017 heeft 
het ontwerpbestemmingsplan Sant-
poort-Noord zes weken ter visie ge-
legen. Het gaat om het mogelijk ma-
ken van o.a. standplaatsen, een mu-
ziektent, meer bouwmogelijkhe-
den of juist minder, bouwhoogten, 
mogelijk maken van evenementen. 
Hierover zijn 13 zienswijzen inge-
diend en deze geven deels aanlei-
ding tot aanpassing van het bestem-
mingsplan. De raad wordt gevraagd 
om het bestemmingsplan gewijzigd 
vast te stellen. Schoonenbergzaal: 
19.30 – 20.30 uur .

Kadeterrein Grote Hout. Er is 
principe overeenstemming bereikt 
met TMA Grote Hout BV over de 
uitgifte van het kadeterrein Grote 
Hout. Het terrein wordt deels in erf-
pacht uitgegeven en deels verhuurd 
aan TMA. Wel moet de raad instem-
men met het hanteren van drie uit-
gangspunten voor de erfpacht- en 
huurovereenkomst en wijkt daar-
mee af van de kadernota Grondprij-

zen. Rooswijkzaal: 19.30 – 21.00 uur.

Bestemmingsplan KPN-loca-
tie. Aan de Lange Nieuwstraat in 
IJmuiden (tegenover Velserhof ) 
worden twee woontorens en een su-
permarkt gerealiseerd op de voor-
malige KPN-locatie. Het bestem-
mingsplan bepaalt wat de contou-
ren en hoogte van het pand zijn en 
hoe de functies wonen, supermarkt 
en parkeren worden gerealiseerd. 
Er zijn 2 zienswijzen op het plan in-
gediend, over mogelijk geluidsover-
last. De zienswijzen hebben niet 
geleid  tot wijziging van het plan. 
Schoonenbergzaal 20.30 – 21.30 
uur.

Beschikbaar stellen voorberei-
dingskrediet  en aanvraag groen-
compensatie locatie Van Die-
penstraat na quickscan Klein-
schalig Opdrachtgeverschap. In 
maart 2016 is, onder de noemer ‘Pi-
onieren in IJmuiden’, gestart met 
de verkoop van grondkavels en klus-
woningen, deze pilot was succes-

vol. Gekeken is nu naar grondka-
vels aan de Van Diepenstraat in Vel-
sen-Noord. De raad wordt gevraagd 
om een voorbereidingskrediet om 
in de volgende fase de haalbaarheid 
van deze locatie verder te onderzoe-
ken. Daarnaast wordt voorgesteld 
om groencompensatie te verlenen 
om deze ontwikkeling mogelijk te 
maken. Schoonenbergzaal 21.30 -  
22.30 uur.

Wijziging Woonvisie 2025. 
De gemeente wijzigt de Woonvi-
sie 2025. In Velsen-Zuid, Driehuis, 
Santpoort-Noord, Velserbroek en 
Santpoort-Zuid wordt meer nadruk 
gelegd op sociale huurwoningen en 
in IJmuiden en Velsen-Noord meer 
op koop- en markthuurwoningen. 
Hiermee wordt ingezet op meer 
spreiding van de sociale huurwo-
ningvoorraad over de gemeente en 
meer markt-/middensegmenthuur-
woningen voor woningzoekenden 
die niet (meer) in aanmerking ko-
men voor een sociale huurwoning. 
Rooswijkzaal 21.30 – 23.00 uur.

Burgemeester en wethouders 
van de gemeente Velsen maken 
bekend dat zij in de periode van 
24 juni 2017  tot en met  30 ju-
ni 2017 de volgende aanvragen 
voor een omgevingsvergunning 
hebben ontvangen op grond van 
de Wet algemene bepalingen 
omgevingsrecht. De datum van 
ontvangst is tussen haakjes ver-
meld.

IJmuiden
Kompasstraat 61, starten webshop  
(25/06/2017) 16642-2017;  
IJmuiderstraatweg 175, vergroten 
woonhuis middels wijzigen voorge-
vel (30/06/2017) 17160-2017.

Driehuis
Marnixlaan 4, plaatsen dakkapel 

(27/06/2017) 16819-2017.

Santpoort-Noord
Burgemeester Weertplant-
soen 10, constructieve in woning 
(24/06/2017) 16569-2017;
Burgemeester Enschedelaan 
63, splitsen naar twee woningen 
(27/06/2017) 17055-2017..

Santpoort-Zuid
Wüstelaan 59, plaatsen speelvoor-
ziening/boomhut (28/06/2017) 
17050-2017;
Bloemendaalsestraatweg 162, 
plaatsen dakopbouw (29/06/2017) 
17143-2017.

Velsen-Zuid
Oude Pontweg 1, handelen met ge-
volgen voor beschermde monu-

menten (26/06/2017) 18437-2017  
17143-2017.

Welstand
Voor zover de ingediende aanvra-
gen voor een omgevingsvergunning 
betrekking hebben op een bouwac-
tiviteit kunnen deze worden voor-
gelegd aan de commissie Stedelijk 
Schoon Velsen. Voor meer informa-
tie over welstand: 140255

Verlenging beslistermijn
Burgemeester en wethouders van 
Velsen hebben op grond van arti-
kel 3.9 van de Wet algemene bepa-
lingen omgevingsrecht de termijn 
waarbinnen zij op de volgende aan-
vragen dienen te beslissen, ver-
lengd met zes weken:

Santpoort-Noord
Diverse locaties,  organiseren 
van een evenement (dorpsfeest) 
(29/06/2017) 11810-2017 .
Ingetrokken aanvragen omgevings-
vergunning

IJmuiden
IJmuiderstraatweg 175, plaatsen 
dakopbouw (26/06/2017) 7427-
2017; 
Keetberglaan 302, plaatsen keer-
muur, rijwielberging en erfafschei-
ding aan de voorzijde (27/06/2017) 
13787-2017. 

Santpoort-Noord
Terrasweg 66, plaatsen twee dakka-
pellen (23/06/2017) 12093-2017.

Aanvragen
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Besluiten
Burgemeester en wethouders 
van Velsen hebben de hierna vol-
gende besluiten genomen. Op 
grond van de Algemene wet be-
stuursrecht kan een belangheb-
bende bij het (de) onderstaan-
de besluit(en) gedurende zes we-
ken na de dag van verzending van 
het besluit een gemotiveerd be-
zwaarschrift indienen bij het be-
stuursorgaan dat het besluit heeft 
genomen (zoals college van Bur-
gemeester en wethouders van 
Velsen of Burgemeester van Vel-
sen, Postbus 465, 1970 AL IJmui-
den), dan wel langs elektroni-
sche weg (elektronisch formulier 
op www.velsen.nl; werkt alleen in 
combinatie met inloggen via Di-
giD). In spoedeisende gevallen 
kan een voorlopige voorziening 
worden gevraagd bij de voorzie-
ningenrechter van de rechtbank 
Noord-Holland, locatie Haar-

lem, sector bestuursrecht, Post-
bus 1621, 2003 BR Haarlem. Een 
voorlopige voorziening kan al-
leen worden aangevraagd, indien 
er ook een bezwaarschrift is inge-
diend. De verzenddatum van het 
besluit is tussen haakjes vermeld.

Verleende omgevingsvergun-
ningen - reguliere procedure

IJmuiden
Trompstraat 79, plaatsen dakop-
bouw (27/06/2017) 7594-2017;
Linnaeusstraat 26, plaatsen dakop-
bouw (27/06/2017) 12991-2017;
Voltastraat 10, plaatsen dakopbouw 
(27/06/2017) 13026-2017;  
Cepheusstraaat 2, verbouwen op-
vanghuis met inpandige bedrijfswo-
ning (28/06/2017) 24998-2016;  
Kennemerlaan, Kennemerplein 
en Van Poptaplantsoen, hande-
len in strijd met regels ruimtelij-

ke ordening tbv Zomerfestival 2017 
(29/06/2017) 14252-2017. 

Driehuis
Valeriuslaan 60, plaatsen dakop-
bouw (4/07/2017)12206-2017. 

Santpoort-Noord
Curaçaostraat 11, plaatsen dakop-
bouw (27/06/2017) 11782-2017;
Kieftendellaan 38, plaatsen dakka-
pel (30/06/2017) 12765-2017. 

Velserbroek
Fregat 44, legaliseren schut-
ting en schuur met overkapping 
(30/06/2017) 11257-2017.

Verleende evenementenvergun-
ningen APV artikel 2:17 

IJmuiden
Strandzeilwedstrijden, 7 oktober  
2017 van 9.00 tot 16.00 uur, 4 en 18 

november 2017 van 8.00 tot 15.00 
uur, 2, 16 en 23 december  2017 
van 9.00  tot 16.00 uur, locatie: zo-
ne 2 IJmuiderstrand (28/07/2017) 
14702
Zomerfestival IJmuiden, van 19 t/m 
23 juli 2017, locatie: - Kennemer-
plein en omgeving (29/06/2017) 
12079-2017.

Velserbroek
Huttenbouw op 24, 25 en 27 juli van 
10.00 tot 18.00 uur en op 26 juli van 
10.00 tot 21.30 uur; versterkte mu-
ziek tussen 19.00 en 21.30 uur, loca-
tie natuurspeelterrein aan de Grote 
Buitendijk t.o. 214 te 14868-2017    

Driehuis
Dorpsfeest Driehuis, 13 juli van 
18.00 tot 1.00 uur, 14 juli van 14.00 
tot 1.00 uur, 15 juli van 8.00 tot 1.00 
uur, locatie: Driehuizerkerkweg 
(28/07/2017) 10474-2017.

Verkeersbesluit
Burgemeester en wethouders 
hebben besloten een individuele 
gehandicaptenparkeerplaats aan 
te leggen voor het volgende per-
ceel:

Houtmanstraat 1 0212, 1972 EE  
IJMUIDEN

Mogelijkheid van bezwaar:
Belanghebbenden kunnen ingevol-
ge 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 for-

mulier op www.velsen.nl; werkt al-
leen in combinatie met inloggen via 
DigiD) een gemotiveerd bezwaar-
schrift indienen  bij het college van 
burgemeester en wethouders van 
Velsen.

Nadere informatie:
Het verkeersbesluit kunt u inzien 
bij het Klantencontact Centrum van 
het gemeentehuis, Dudokplein 1 te 
IJmuiden.

Kapmelding
In week 28 zal de iep in het grasveld 
aan de Raafstraat (tegenover huis-

nummer 42)  worden gekapt. De 
boom heeft een slechte conditie en 

levert gevaar op voor de omgeving.




