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Koninklijke onderscheiding
De heer P. Paree is sinds 5 juli 2012 Lid in de Orde van Oranje Nassau. Hij 
heeft zich jarenlang met veel creativiteit ingezet om kinderen met een be-
perking in contact te brengen met muziek. Dat deed hij binnen en buiten zijn 
uren als docent op de afdeling speciaal onderwijs van Heliomare Onderwijs 
te Wijk aan Zee. Op de foto feliciteert loco burgemeester Annette Baerveldt 
van de gemeente Velsen de heer Paree. (foto: Reinder Weijdijk)

Website tijdelijk ‘offline’
De website en daarmee ook het 
Digitaal Loket van de gemeente 
Velsen zijn in het weekend van 
14 en 15 juli niet beschikbaar. 

Dit houdt verband met geplan-
de verbouwingswerkzaamheden 
in het gemeentehuis. Ter voor-
bereiding op de verbouwing wor-
den technische faciliteiten in het 
weekend van 14 en 15 juli van het 

monumentale gebouw B overge-
plaatst gebouw A. Dit houdt in dat 
de website en het digitaal loket in 
dat weekend onbereikbaar zijn. 
Bestemmingsplannen zijn te vin-
den op www.ruimtelijkeplannen.
nl. 

Vanaf maandag 16 juli verleent de 
gemeente Velsen weer alle digita-
le diensten.

Kijkje in de keuken
van de Velsense politiek
Een aantal inwoners heeft zich 
afgelopen donderdagavond als 
eerste Gast van de Raad ver-
baasd over al het werk van de 
gemeenteraad van Velsen. Hoe 
werkt de gemeenteraad? Wat is 
een motie en wat is een amende-
ment? Hoeveel uur ben je kwijt 
aan het gemeenteraadswerk? 
Op deze vragen kregen zij ant-
woord.

Voor de raadsvergadering in het 
stadhuis van Velsen werden de gas-
ten ontvangen door twee raadsle-
den. Deze keer waren het Els Zorg-
drager (D66 Velsen) en Marianne 
Vos (Velsen Lokaal) die de gasten 
hebben verteld over de werkwijze 
van de raad en de raadsagenda heb-
ben toegelicht. Daarna brachten zij 
de gasten naar gereserveerde plek-
ken in de raadzaal waar zij wer-

den verwelkomd door burgemees-
ter Weerwind. In de pauze stelden 
de gasten hun vragen aan de raads-
leden. Om 23.00 uur schorste de 
voorzitter van de raad de vergade-
ring. Na de vaststelling van de Per-
spectiefnota 2012 waren nog lang 
niet alle agendapunten aan bod ge-
komen. De raadsvergadering werd 
afgelopen maandag voortgezet. De 
gasten konden zelf bepalen op welk 
moment zij de vergadering wilden 
verlaten. Toch vonden de gasten het 
zo leuk dat ze tot het eind zijn geble-
ven. Een gast vertelde: ‘‘Een Raads-
plein bekijken op Seaport RTV is 
leuk maar er echt een keer bij aan-
wezig zijn is nog leuker.’’

Wilt u ook Gast van de Raad zijn? 
Neem contact op met de griffie via 
0255-567502 of griffier@velsen.nl. 
(foto: gemeente Velsen)

Hoogwaardig Openbaar Vervoer

Wijziging deelproject 1
De gemeenteraad van Velsen heeft 
op maandag 9 juli 2012 besloten 
om het eerste deel van het Hoog-
waardig Openbaar Vervoer (HOV) 
aan te passen op basis van een 
plan van het wijkplatform Sant-
poort-Noord. Nu kan er een nieuw 
conceptontwerp van dit deelpro-
ject worden gemaakt, dat na de 
zomer in de inspraak komt. 

In 2008 stelde de gemeenteraad het 
gehele tracé van HOV-Velsen vast. 
Het tracé is in een aantal deelprojec-
ten verdeeld. Voor deelproject 1, dat 
loopt tussen het Delftplein in Haar-
lem-Noord en de Broekbergenlaan 
in Santpoort-Noord, is in een eerste 
inspraakperiode een alternatief plan 
ontwikkeld. Daarin wordt de door-
snijding van het kermisveldje opge-
heven en een nieuwe aansluiting ge-
maakt op de rotonde bij de Wüste-
laan. Dit plan is besproken met de 
harddraverijvereniging Sanpoort e.o., 
het wijkplatform Santpoort-Noord, 
winkeliers- en ondernemersvereni-
ging Santpoort-Noord en de Stich-
ting Santpoort. Vervolgens heeft ook 
het college van B&W het plan om-
armd.

Het college van B&W voert het HOV-
raadsbesluit uit 2008 uit. Omdat door 
dit nieuwe plan het tracé zoveel af-
wijkt van het oorspronkelijke tracé-
besluit heeft het college aan de ge-
meenteraad om haar goedkeuring ge-
vraagd. Hierover heeft de raad een 
positief besluit genomen. Er wordt 
nu een conceptontwerp gemaakt dat 
na de zomer opnieuw in de inspraak 
wordt gebracht. 

Meer informatie op www.hovvelsen.nl.
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13 juli Velserbroekloop  Velserbroek
14 juli Turn Up The Beach (Radio 538) IJmuiden aan Zee
14-15 juli Kinderfestival aan Zee Velsen-Noord

Evenementen in Velsen

Hoogteportaal teruggeplaatst
Aan de Wijkermeerweg in Velsen-
Noord staat sinds maandag 9 juli 
een hoogteportaal, dat eerst op de 
Wijkerstraatweg stond. Het doel 
van het portaal is om vrachtver-
keer buiten de woonwijk te hou-
den. 

Het portaal heeft eerst dienst gedaan 
op de Wijkerstraatweg voor de krui-
sing met de Pieter Janzsstraat. Daar 
werd het in 2011 tijdelijk verwijderd 
vanwege de aanleg van de 150 kV lei-
dingen door Tennet. Inmiddels is 
ook de verkeerstructuur in Velsen-
Noord veranderd, waardoor het begin 
van de Wijkermeerweg een logischer 

plek werd voor het hoogteportaal. De 
nieuwe plek is afgestemd met de ver-
schillende hulpdiensten. 
Op de plek waar het nu staat, moet het 
portaal het doorgaand vrachtverkeer 
buiten de woonkern houden. Perso-
nenauto’s kunnen wel via de Vletter-
liedenstraat naar de woonkern en het 
bedrijventerrein de Grote Hout. 

Het weren van doorgaand vracht-
verkeer in de woonkern is één van 
de hoofddoelstellingen van het pro-
gramma Frisse Wind in Velsen-
Noord. Dit programma moet de leef-
kwaliteit in de woonkern verbeteren. 
(foto: gemeente Velsen)

Reorganisatie Wijkbeheer
Onderscheid maken tussen mens 
en techniek – dat wil de afde-
ling Wijkbeheer van de gemeen-
te Velsen. Dat betekent de inzet 
van ICT en meer accent op het 
leggen en onderhouden van re-
laties binnen de gemeente om 
meer eigen verantwoordelijk-
heid van de burger voor de eigen 
woon- en leefomgeving te on-
dersteunen.

De afdeling Wijkbeheer van de ge-
meente houdt zich bezig met het 
beheer van de openbare ruimte en 
met klachten en meldingen van be-
woners. De afdeling is verder ver-
antwoordelijk voor de wijkgerichte 
dienstverlening en herbergt ook het 
team Toezicht en handhaving, dat 
verantwoordelijk is voor de orde 
en veiligheid op straat. Er werken 
ruim zestig mensen op de afdeling.

De vraag naar dienstverlening ver-
andert en daar wordt de afdeling nu 
op ingericht. Zo wordt er meer ac-
cent gelegd op de eigen verantwoor-
delijkheid van bewoners voor hun 
woon- en leefomgeving. De opgave 
die hier aan vast zit wordt relatie-
management genoemd.

Daarnaast wordt het technisch be-
heer van de openbare ruimte gemo-
derniseerd. De medewerkers be-
schikken steeds vaker over compu-
ters waarmee ze meer inzicht heb-
ben op de staat van onderhoud van 
openbare verlichting, groen, stra-
ten en stoepen, waterkanten, riole-
ring, brandkranen, etc. 

Om dit alles te realiseren moest de 
structuur van de afdeling worden 
veranderd. De ondernemingsraad 
heeft positief geadviseerd.

Publiek kiest schoonste 
strand van Nederland
Wordt Velsen het schoonste 
strand van Nederland? Tussen 
1 juli en 1 september kan ieder-
een zijn stem uitbrengen op  
www.heteffectvanschoon.nl. Er 
zijn twee VIP-plaatsen mee te 
verdienen.

Op een schoon strand lijkt de zee 
warmer en zijn de zandkastelen 
mooier. Een biertje smaakt fris-
ser, een ijsje is lekkerder en pu-
bliek blijft langer hangen. De or-
ganisatie ‘Nederland Schoon’ 
weet genoeg redenen om te zorgen 
voor een schoon strand en te strij-
den voor de publieksprijs Schoon-

ste Strand van Nederland 2012. In 
2011 won Renesse in Zeeland. Dit 
jaar wordt de prijs op 4 septem-
ber uitgereikt aan het strand met 
de beste score volgens het publiek. 
Van 1 juli tot en met 31 augustus 
staat de site www.heteffectvan-
schoon.nl open.

Nederland Schoon werkt aan een 
zichtbaar en merkbaar schoner 
Nederland, onder andere via posi-
tieve campagnes voor gedragsver-
andering. Ze voeren onderzoek uit, 
adviseren en ondersteunen bedrij-
ven en gemeenten. Meer informa-
tie op www.nederlandschoon.nl.

Verordening Wmo besproken
De nieuwe verordening Wet 
maatschappelijke ondersteuning 
in de gemeente Velsen 2013 stelt 
de eigen verantwoordelijkheid 
van de burgers centraal. De ge-
meente ondersteunt hen daarbij. 

Op dinsdag 10 juli heeft het college 
van B&W gesproken over de nieuwe 
Verordening maatschappelijke on-
dersteuning gemeente Velsen 2013. 
De verordening wordt vastgesteld 
zodat de gemeente de Wet maat-
schappelijke ondersteuning (Wmo) 
goed kan uitvoeren. Deze wet is be-
doeld om mensen te laten meedoen 
in de maatschappij. De gemeen-
te moet hen daarin ondersteunen. 
Tot nu toe werd die steun vooral be-

paald door wat de gemeente te bie-
den had, door het aanbod. Dat gaat 
veranderen. Meer dan voorheen 
gaat de gemeente met de burger in 
gesprek om te bepalen wat hij no-
dig heeft om mee te kunnen doen. 
Niet meer denken vanuit het aan-
bod, maar vanuit de vraag. De eigen 
kracht en de eigen verantwoorde-
lijkheid van de burger staan daarbij 
centraal. De gemeente kijkt samen 
met de burger eerst naar wat hij 
of zij en de omgeving zelf kunnen 
doen om de situatie te verbeteren.

Om deze veranderingen door te 
voeren is de nieuwe verordening 
nodig. In november spreekt de raad 
erover.
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Turn Up The Beach 2012
‘Turn Up The Beach’ van Radio 
538 wordt zaterdag 14 juli gehou-
den op het strand van IJmuiden 
aan Zee. Het dancefestival duurt 
van 13.00 tot 23.00 uur en is goed 
bereikbaar. Een deel van de Hee-
renduinweg in IJmuiden wordt af-
gesloten voor verkeer.

Het evenement is te goed te berei-
ken per fiets, te voet, met de auto 
of met het openbaar vervoer. Rond 
12.00 uur wordt de Heerenduinweg 
in IJmuiden vanaf de Kruisberglaan 
afgesloten voor verkeer om ruimte te 
maken voor hulpverleners bij even-
tuele calamiteiten.

Op de fiets of lopend: Ga via de 
Kennemerboulevard; vandaar kun 
je naar het evenementterrein lopen. 
Voor de uitkijkpost van de IJmuider 
Redding Brigade komt een fietsen-
stalling. Op de Badweg staan aan-
wijsborden.

Halen en brengen: Laat je afzetten 
en ophalen bij de Kiss ’n Ride. Volg 

hiervoor de borden. Hou rekening 
met file bij het wegrijden.

Met de auto: Volg de borden rich-
ting Turn Up The Beach. In IJmui-
den staan verkeersregelaars die je 
naar de dichtstbijzijnde parkeer-
plaatsen zullen leiden; die zijn er ge-
noeg. Parkeer op de aangegeven ter-
reinen. Verkeerd geparkeerde auto’s 
worden zonder pardon weggesleept! 
Herkenningsborden helpen je je au-
to terug te vinden. Een parkeerkaart 
voor de hele dag kost 10 euro. Kom zo 
vroeg mogelijk; zo help je file voorko-
men. 

Openbaar vervoer: Voor reisad-
vies met het openbaar vervoer bel je 
met 0900-9292 (70 cent p/m) of je 
kijkt op www.ov9292.nl. Na het eve-
nement zijn de OV-mogelijkheden 
beperkt; bus 82 rijdt tot 23.04 uur. 
Moet je met deze bus, vertrek dan op 
tijd van Turn Up The Beach. Op de 
Kennemerboulevard staan taxi’s.

Zie ook www.turnupthebeach.nl.

Maatschappelijke ondersteuning

Welzijn nieuwe stijl
Eén buurtaccommodatie per 
wijk waar iedereen terecht 
kan voor activiteiten die voor-
al door burgers en vrijwilligers 
worden georganiseerd. Dat is 
de bedoeling van Welzijn nieu-
we stijl. 

In 2011 stelde de gemeente Velsen 
het beleid voor maatschappelijke 
ondersteuning vast voor de perio-
de 2012 tot en met 2015. Een aan-
tal onderdelen daarvan moesten 
verder worden uitgewerkt. Eén 
daarvan is Welzijn nieuwe stijl. 

Bij Welzijn nieuwe stijl gaat het – 
net als in de hele wet maatschap-
pelijke ondersteuning – om de ei-
gen verantwoordelijkheid en de 
eigen rol van de burgers en vrij-
willigers. Zij nemen de initiatie-
ven en zij organiseren de activi-

teiten. Beroepskrachten onder-
steunen hen daarbij.

Uitgangspunt is ook dat wordt 
toegewerkt naar één buurtaccom-
modatie per wijk, waar alle ac-
tiviteiten voor alle burgers wor-
den ondergebracht, ongeacht hun 
leeftijd, culturele achtergrond  en 
de soort activiteit. De buurtac-
commodaties moeten op die ma-
nier dé ontmoetingsplaats wor-
den voor alle burgers in de wijk. 
De openstelling van wijksteun-
punt Zeewijk wordt nog onder-
zocht.
 
Dit alles heeft het college op 10 
juli jl. vastgesteld, rekening hou-
dend met het geld dat voor Wel-
zijn nieuwe stijl beschikbaar is. In 
het najaar buigt de gemeenteraad 
zich erover.

Evenementen

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, ondernemer-
sloket, 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 het bestemmings-
plan, omgevingvergunning of daaraan gerelateer-

de vragen 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 16.00 uur bellen met het Klant Contact 
Centrum: 14 0255.

Bekendmakingen

Aanvragen
Burgemeester en wethouders 
van de gemeente Velsen ma-
ken bekend dat zij in de periode 
van 30 juni 2012 tot en met 6 ju-
li 2012 de volgende aanvragen 
voor een omgevingsvergunning 
op grond van de Wet algeme-
ne bepalingen omgevingsrecht 
hebben ontvangen. De datum 
van ontvangst is tussen haak-
jes vermeld. Voor zover de aan-
vragen voor een omgevingsver-
gunning betrekking hebben op 
een bouwactiviteit, kunnen de-
ze worden voorgelegd aan de 
commissie Stedelijk Schoon 
Velsen. Voor meer informatie 
over welstand: 0255-567424.

w12.000312 Bickerlaan 12 Sant-
poort-Noord, kappen boom en op-

richten blokhut (02/07/2012), 
w12.000313 Willem de Zwijger-
laan 110 Santpoort-Zuid, aanleg 
voetbalgelegenheid (02/07/2012), 
w12.000314 Hoofdstraat 198 
Santpoort-Noord (gemeentelijk 
monument), restaureren woning 
(02/07/2012), w12.000315 Thor-
becekelaan 11 Velsen-Zuid, ver-
groten woning met een uitbouw 
(03/07/2012), w12.000316 Burg 
Enschedelaan 36 Santpoort-
Noord, kappen van 1 boom en snoei-
en van 5 bomen (03/07/2012), 
w12.000317 Kennemerlaan 29 
IJmuiden, wijzigen van detailhan-
delsdoeleinden naar winkelonder-
steunende daghoreca (04/07/2012), 
w12.000318 Dr. Kuyperlaan 7 Vel-
sen-Zuid, kappen van 3 bomen 
(06/07/2012)

De burgemeester heeft op 
grond van artikel 2:17 APV de 
volgende vergunning(en) ver-
leend voor het organiseren 
van een evenement:

i12.006083 op de Kennemerbou-
levard te IJmuiden een braderie 
op 8 juli 2012, 22 juli 2012, 5 au-
gustus 2012 en 19 augustus 2012 

(03/07/2012), i12.005392 op het 
strand van Velsen Noord, na-
bij paviljoen Hotzone, Kinder-
festival aan Zee op zaterdag 14 en 
zondag 15 juli 2012 (07/07/2012), 
i12.005368 rondom de Engel-
munduskerk te Velsen Zuid, een 
jaarmarkt op 29 september 2012 
(10/072012).

Foto- en filmopnamen
Het college van Burgemeesters 
en Wethouders heeft op grond 
van art. 2.12  APV een vergun-
ning verleend voor het maken 
van filmopnamen:

i12.004978 filmopname op 1 augustus 
2012 omgeving Olmenduin en het 
Bunkermuseum te IJmuiden (04 
/07/2012).
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Op grond van de Algemene wet 
bestuursrecht kan een belangheb-
bende bij het(de)onderstaande 
besluit(en) gedurende zes weken 
na de dag van verzending van het 
besluit een gemotiveerd bezwaar-
schrift indienen bij het bestuurs-
orgaan dat het besluit heeft geno-
men (college van Burgemeester 
en wethouders van Velsen of Bur-
gemeester van Velsen, Postbus 
465, 1970 AL IJmuiden), dan wel 
langs elektronische weg (elektro-
nisch formulier op www.velsen.nl; 
werkt alleen in combinatie met in-
loggen via DigiD).In spoedeisen-

de gevallen kan een voorlopige 
voorziening worden gevraagd bij 
de voorzieningenrechter van de 
Rechtbank Haarlem, sector be-
stuursrecht, Postbus 1621, 2003 
BR Haarlem. Een voorlopige voor-
ziening kan alleen worden aan-
gevraagd, indien er ook een be-
zwaarschrift is ingediend.  Burge-
meester en wethouders van Vel-
sen hebben de volgende beslui-
ten genomen (de datum van ver-
gunningverlening is tussen haak-
jes vermeld):

Verleende omgevingsvergunningen - 

reguliere procedure

w12.000163 Celsiusstraat 23 IJmui-
den, wijzigen van het gebruik van 
woon- bedrijfsfunctie tot maatschap-
pelijke doeleinden en vervangen van 
kozijnen (03/07/2012), w12.000232 
Lange Nieuwstraat 401 IJmuiden, 
wijziging bestemming naar (winkelon-
dersteunende) horeca (03/07/2012), 
w12.000235 Dokweg 17 IJmuiden, 
veranderen van een kantoorgebouw 
(04/07/2012), w12.000237 Rijksweg 
287 Santpoort-Noord, plaatsen van 
reclame driehoek voor spandoeken 
en plaatsen hekwerk (06/07/2012), 

w12.000238 Hofgeesterweg 9 Velser-
broek, restaureren van de toegangspij-
lers (09/07/2012), w12.000252 Dreef-
plantsoen 4 Santpoort-Noord, kap-
pen van 2 bomen (10/07/2012), 
w12.000254 Johanna Naberstraat 
12 Velserbroek, kappen van een boom 
(10/07/2012), w12.000270 Bloemen-
daalsestraatweg 106 Santpoort-
Zuid, kappen van 1 boom en toppen 
van meerdere bomen (10/07/2012), 
w12.000272 Wenckebachstraat ong. 
Velsen-Noord, kappen van 3 bomen 
(05/07/2012), w12.000282 Marowij-
nestraat 5 Santpoort-Noord, kappen 
van een boom (10/07/2012)

Besluiten

Burgemeester en wethouders van 
de gemeente Velsen hebben be-
sloten: 

- een in twee richtingen bereden fiets/
bromfietspad in te stellen op het aan te 
leggen pad langs de Wijkermeerweg tus-
sen het bestaande fietspad en de Polder-
weg door middel van het plaatsen van 
borden G12a (fiets/bromfietspad).

Mogelijkheid van bezwaar
Belanghebbenden kunnen ingevolge de 
Algemene wet bestuursrecht binnen 
een termijn van 6 weken na de dag waar-
op het besluit is bekend gemaakt, schrif-
telijk (postbus 465, 1970 AL IJmuiden) 
dan wel langs elektronische weg (elek-
tronisch formulier op www.velsen.nl; 
werkt alleen in combinatie met inloggen 
via DigiD) een gemotiveerd bezwaar-
schrift indienen  bij het college van bur-
gemeester en wethouders van Velsen.

Nadere informatie
Het gehele verkeersbesluit kan worden 
ingezien bij de receptiebalie, stadhuis, 
Dudokplein 1 te IJmuiden.

Burgemeester en wethouders van 
de gemeente Velsen hebben be-
sloten: 

- de geslotenverklaring voor vrachtver-
keer, behoudens bestemmingsverkeer, 
uit te breiden met de Grote Hout- of Ko-
ningsweg ten noorden van het Strating-
plantsoen door middel van het verplaat-
sen van bord C07 met onderbord “uitge-
zonderd bestemmingsverkeer”. 

Mogelijkheid van bezwaar
Belanghebbenden kunnen ingevolge de 
Algemene wet bestuursrecht binnen 

een termijn van 6 weken na de dag waar-
op het besluit is bekend gemaakt, schrif-
telijk (postbus 465, 1970 AL IJmuiden) 
dan wel langs elektronische weg (elek-
tronisch formulier op www.velsen.nl; 
werkt alleen in combinatie met inloggen 
via DigiD) een gemotiveerd bezwaar-
schrift indienen bij het college van bur-
gemeester en wethouders van Velsen.

Nadere informatie
Het gehele verkeersbesluit kan worden 
ingezien bij de receptiebalie, stadhuis, 
Dudokplein 1 te IJmuiden.

Burgemeester en wethouders van 
de gemeente Velsen hebben be-
sloten: 

- een in tweerichtingen bereden fiets/
bromfietspad in te stellen op het nieuw 
aangelegde  pad over het Wijkerpoort-
terrein tussen de Velsertraverse en de 
Emplacementweg door middel van het 
plaatsen van borden G12a (fiets/brom-
fietspad);

- een voorrangskruispunt in te stel-
len tussen het bestaande (brom-)fiets-
pad Wijkerstraatweg-Velserweg en 
het nieuw aangelegde (brom-)fietspad 
waarbij het verkeer op het nieuw aan-
gelegde pad voorrang moet verlenen aan 
het verkeer op het bestaande pad door 
middel van bord B6 (verleen voorrang 
aan bestuurders op de kruisende weg) 
en haaientanden. 

Mogelijkheid van bezwaar
Belanghebbenden kunnen ingevolge de 
Algemene wet bestuursrecht binnen 
een termijn van 6 weken na de dag waar-
op het besluit is bekend gemaakt, schrif-
telijk (postbus 465, 1970 AL IJmuiden) 

dan wel langs elektronische weg (elek-
tronisch formulier op www.velsen.nl; 
werkt alleen in combinatie met inloggen 
via DigiD) een gemotiveerd bezwaar-
schrift indienen  bij het college van bur-
gemeester en wethouders van Velsen.

Nadere informatie
Het gehele verkeersbesluit kan worden 
ingezien bij de receptiebalie, stadhuis, 
Dudokplein 1 te IJmuiden.

Burgemeester en wethouders van 
de gemeente Velsen hebben be-
sloten: 

- een laad- en losplaats in te stellen op de 
parkeerstrook aan het Moerbergplant-
soen ter hoogte van de ingang van het 
magazijn van de winkel met adres Ken-
nemerlaan 76 door middel van het plaat-
sen van borden E07 (gelegenheid voor 
het onmiddellijk laden en lossen van 
goederen) met onderbord “ma. t/m za. 
07-18 h”. 

Mogelijkheid van bezwaar
Belanghebbenden kunnen ingevolge de 
Algemene wet bestuursrecht binnen 
een termijn van 6 weken na de dag waar-
op het besluit is bekend gemaakt, schrif-
telijk (postbus 465, 1970 AL IJmuiden) 
dan wel langs elektronische weg (elek-
tronisch formulier op www.velsen.nl; 
werkt alleen in combinatie met inloggen 
via DigiD) een gemotiveerd bezwaar-
schrift indienen  bij het college van bur-
gemeester en wethouders van Velsen.

Nadere informatie
Het gehele verkeersbesluit kan worden 
ingezien bij de receptiebalie, stadhuis, 
Dudokplein 1 te IJmuiden.

Burgemeester en wethouders van 
de gemeente Velsen hebben be-
sloten: 

- een in tweerichtingen bereden(brom)
fietspad over een lengte van ca. 90 meter 
langs de noordzijde van de Wijkermeer-
weg, tussen het bestaande (brom)fiets-
pad ten oosten van de A22 en de aan-
sluiting op het (brom)fietspad richting 
de Wijkeroogstraat (ten westen van de 
A22), te formaliseren door middel van 
dit besluit en door middel van het plaat-
sen van de borden G12a (fiets/brom-
fietspad); 

- de geslotenverklaring van de fietsbrug 
over de A22 (onderdeel van de Wijker-
meerweg) voor voertuigen die, met in-
begrip van de lading, een zwaardere as-
last dan 12 ton hebben te formalise-
ren door middel van het plaatsen van de 
borden C21 (12t) en dit besluit zoals be-
doeld in bijlage 1 van het Reglement ver-
keersregels en verkeerstekens 1990. 

Mogelijkheid van bezwaar
Belanghebbenden kunnen ingevolge de 
Algemene wet bestuursrecht binnen 
een termijn van 6 weken na de dag waar-
op het besluit is bekend gemaakt, schrif-
telijk (postbus 465, 1970 AL IJmuiden) 
dan wel langs elektronische weg (elek-
tronisch formulier op www.velsen.nl; 
werkt alleen in combinatie met inloggen 
via DigiD) een gemotiveerd bezwaar-
schrift indienen  bij het college van bur-
gemeester en wethouders van Velsen.

Nadere informatie
Het gehele verkeersbesluit kan worden 
ingezien bij de receptiebalie, stadhuis, 
Dudokplein 1 te IJmuiden.

Verkeersbeluiten




