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Evenementen in Velsen
De zomer is aangebroken en er is weer veel te doen in Velsen.

30 juli tm 6 augustus  Dorpsfeest Santpoort
13 augustus   Dance Valley, Spaarnwoude
20 augustus   Dutch Valley, Spaarnwoude 
21 augustus   LatinVillage Festival, Spaarnwoude 

Maar er zijn nog veel meer activiteiten! Voor jong en oud. Kijk voor meer 
informatie www.vvvijmuidenaanzee.nl.

Wielerronde van IJmuiden
Met het luiden van de bel opende wethouder Floor Bal vorige week woensdag 
de wielerronde van IJmuiden.Een deelnemersveld van junioren raasde over 
het parcours. Het was een van de vele activiteiten van Zomerfestival Kenne-
merlaan Leeft! Dankzij het prachtige weer en de goede organisatie werd het 
een geslaagde feestweek voor IJmuiden. Op de foto ( Reinder Weidijk) wet-
houder Floor Bal in gesprek met een o�  cial van de Koninklijke Nederland-
sche Wielren Unie.  

Brandveilig Leven
Afgelopen maandag inspecteer-
de burgemeester Frank Dales met 
brandweerman Henk van den Oe-
ver de woning van het bejaarde 
echtpaar Schol in IJmuiden op 
brandveiligheid. Inspecteurs van 
de brandweer voeren bij mensen 
van 75 jaar en ouder een gratis 
huisbezoek uit.

Jaarlijks worden in Nederland ge-
middeld 7.000 woningbranden ge-
teld. Twee op de drie woningbran-
den zijn het  gevolg van menselijk 
handelen. In samenwerking met 
Brandweer Kennemerland  is het 
project Brandveilig Leven gestart. 
De eerste stap is dat bewoners zich 
bewust worden van de gevaren en le-
ren om brandgevaarlijke situaties te 
voorkomen 

De gemeente Velsen vindt het be-
langrijk om extra aandacht aan 
brandpreventie te geven. Vooral als 
het gaat om oudere en minder zelf-
redzame inwoners. Zij wonen tegen-
woordig langer in hun eigen huis en 
zijn minder tegen brand beschermd 

dan in bijvoorbeeld een verzorgings-
huis. 

Gratis huisbezoek
Inspecteurs van de brandweer voe-
ren bij mensen van 75 jaar en ouder, 
die minder zelfredzaam zijn een gra-
tis huisbezoek uit. Zij krijgen advies  
over hoe het huis brandveiliger kan 
worden gemaakt. Indien nodig han-
gen de inspecteurs rookmelders op 
in de woning. 

Er zijn al 260 huisbezoeken afge-
legd. De bezoeken worden zeer ge-
waardeerd door de bewoners. In to-
taal worden ca. 1350 huisbezoeken 
afgelegd. Zo ook bij Arie Schol (87) 
en zijn echtgenote Rina (88). Geluk-
kig bleek na controle van alle appa-
raten zoals droger en wasmachine de 
brandveiligheid in orde. De burge-
meester en brandweer verlieten dan 
ook met een gerust hart de woning 
van de familie Schol. Meer weten? 
Kijk op www.brandweer.nl/kenne-
merland of bel naar Brandweer Ken-
nemerland, telefoon 023-5674002.
(foto: Reinder Weidijk)

Starterslening voor 
nieuwbouw IJmuiden
Ben je jonger dan 45 jaar, nooit 
eerder een woning gekocht en 
nu geïnteresseerd in een nieuw-
bouwwoning in IJmuiden? Kijk 
dan naar de mogelijkheden voor 
een starterslening.

Het is door de aangescherpte hy-
potheekeisen moeilijker geworden 
voor starters om een huis te kopen. 
Al was er even sprake van een poli-
tieke discussie, de gemeente Velsen 
blijft het starters makkelijker ma-
ken om een nieuwbouwwoning in 
IJmuiden te kopen.

Wat is een starterslening?
Een starterslening overbrugt het 
verschil tussen het bedrag dat u 
met uw inkomen maximaal kunt le-
nen volgens de normen van de Na-
tionale Hypotheekgarantie (NHG) 
en de aankoopprijs van de woning. 
De hoogte van de lening is a¡ anke-
lijk van het inkomen en de aankoop-
prijs van de woning met een maxi-
mum van 220.000 euro. Het maxi-
male leenbedrag is 20.000 euro. De 
starterslening wordt in opdracht 

van de gemeente door de stichting 
Stimuleringsfonds Volkshuisves-
ting Nederlandse gemeenten (SVn) 
verstrekt.

Meer informatie
Heb je interesse en ben je benieuwd 
naar de voorwaarden, kijk dan op 
www.velsen onder het kopje digi-
taal loket > producten en diensten > 
starterslening. (foto: oudijmuiden.
nl)
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Verkeer tijdens Dance en Dutch Valley en Latin Village
In augustus vinden er in het re-
creatieschap Spaarnwoude drie 
muziekfestivals plaats. Op zater-
dag 13 augustus is het Dance Val-
ley Festival. Een week later, zater-
dag 20 augustus, wordt het Dut-
ch Valley Festival georganiseerd 
- een festival met Nederlandse 
artiesten en zondag 21 augustus 
Latin Village.  De festivals wor-
den gehouden in Velsen Valley in 
Spaarnwoude.

De Amsterdamseweg wordt van-
uit de richting IJmuiden afgeslo-
ten voor alle verkeer; woningen en 
woonboten in Spaarnwoude blijven 
bereikbaar, bezoekers aan de bedrij-
ven in Spaarnwoude worden door-
gelaten en ook de bezoekers aan 
het afvalbrengstation van HVC mo-
gen doorrijden. Bij de afsluitpunten 
staan verkeersregelaars van Traf-
fi c Support Events, hier kunt u aan-
geven waar u moet zijn in Spaarn-
woude. Zij leiden het verkeer in goe-
de banen. Toezichthouders van de 
gemeente worden ingezet in Velser-
broek om de parkeerdruk daar zo-
veel mogelijk te beperken. 

De fi ets-en wandeltunnel (Tacitus-

tunneltje), die onder de snelweg A9-
A22 loopt en de Oostlaan in Velser-
broek met de Oosterbroekerweg in 
recreatiegebied Spaarnwoude ver-
bindt, is dit jaar tijdens de drie eve-
nementen opengesteld. Voor de ve-
le fi etsers wordt een grote stalling 
ingericht. Gebruik daarvan is ver-
plicht. Fietsen buiten de stalling 
worden verwijderd. 

Geluidstesten
Op donderdag 11 augustus van 16.00 
tot 18.00 uur en vrijdag 12 augustus 
tot maximaal 15.00 uur is de geluid-
stest voor Dance Valley.

Op donderdag 18 augustus van 16.00 
tot 18.00 uur en vrijdag 19 augustus 
tot maximaal 15.00 uur is de geluid-
stest voor Dutch Valley en Latin Vil-
lage. Deze tests kunnen enige over-
last geven. 

Meer informatie
Op www.dancevalley.com, www.dut-
chvalleyfestival.nl en www.latinvil-
lage.nl kunt u alle berichtgeving na-
lezen. Voor aanvullende vragen is 
het telefoonnummer 020-4936050 
beschikbaar of het mailadres info@
udc.nl.

Vierde fase Lange Nieuwstraat start op 15 augustus
Maandag 15 augustus 2016 starten 
de werkzaamheden op de Lan-
ge Nieuwstraat tussen de Velser-
duinweg en Plein 1945. Voor het 
winkelend publiek is een tijdelijk 
parkeerterrein aangelegd op het 
voormalige KPN terrein tussen 
de Merwedestraat en de Spaar-
nestraat.

Het betreft de vierde fase van de re-
constructie van de Lange Nieuw-
straat. Behalve nieuwe bestrating 
en een andere indeling van het weg-
dek zal ook de riolering worden ver-
vangen en het winkelgebied worden 
opgeknapt. Kortom: straks een veili-
ger en meer lee� are Lange Nieuw-
straat.

Omleiding
Het deel waar gewerkt wordt is voor 
al het verkeer afgesloten. Het door-
gaande autoverkeer wordt zoveel 

mogelijk omgeleid via de Heeren-
duinweg; fi etsers en bromfi etsers 
via de omliggende wegen. Voetgan-
gers kunnen op loopplanken langs 
het werk lopen om zo de woningen 
en winkels te bereiken.
Het verkeer vanaf Plein 1945 rich-
ting Zeewijk wordt omgeleid via de 
Zeeweg/Heerenduinweg. Het uit-
gaande verkeer vanuit Zeewijk 
wordt zoveel mogelijk omgeleid via 
de Planetenweg/Gijzenveltplant-
soen en Heerenduinweg. Verkeer 
vanaf de rotonde Lange Nieuwstraat 
kan ook via de Merwedestraat rich-
ting de Heerenduinweg rijden. Ver-
keer richting Marktplein en Kenne-
merlaan kan via de Spaarnestraat 
rijden. De Merwedestraat wordt in-
gericht naar de situatie zoals die eer-
der was.

Openbaar vervoer Connexxion
Tijdens de werkzaamheden en de af-

sluiting van de Lange Nieuwstraat 
worden de lijndiensten van Con-
nexxion omgeleid. Dit geldt voor de 
buslijnen 3, 74, 75 en 82. 

Meer informatie over busomleidin-
gen en tijdelijke bushaltes is te vin-
den op www.connexxion.nl of www.
connexxion.com.

NOORDZEEKANAAL

HEERENDUINEN

Scheldestr.

Pont-
plein

De Noostraat

Briniostraat

straat
De RuyterTrompstraat

G
rote

Beerstraat

M
inister van H

outenlaan

Wat

Zeeweg

Zeew
eg

Kanaaldijk
IJmuiderstraatweg

Cederstraat

Groeneweg

Wijk  aan  Zeeërweg
Plein
1945

NieuwstraatLange

duinw
eg

Velser-

Kennemerln

M
erw

edestr.

M
oe

rb
er

g-
pl

an
ts

oe
n

Velserduinweg
Heerenduinweg

G
ijzenveltplantsoen

Lange

Nieuwstraat

Radarstraat

Zeeweg

Planetenweg

OMLEIDING AUTO- EN FIETSVERKEER

GEMEENTE VELSEN

TIJDENS WERKZAAMHEDEN
LANGE NIEUWSTRAAT

afgesloten werkgebied

omleiding uitgaand autoverkeer

omleiding inkomend autoverkeer

omleidingen fietsverkeer

routes parkeren Centrum

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.
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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) ge-
durende zes weken na de dag van 
verzending van het besluit een ge-
motiveerd bezwaarschrift indie-

nen bij het bestuursorgaan dat 
het besluit heeft genomen (zo-
als college van Burgemeester en 
wethouders van Velsen of Burge-
meester 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 geval-
len kan een voorlopige voorzie-
ning worden gevraagd bij de voor-
zieningenrechter van de recht-
bank 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 omgevingsvergunnin-
gen - reguliere procedure
Het college van Burgemeester en 
wethouders van Velsen heeft een 
omgevingsvergunning verleend voor: 

Bekendmakingen algemeen (vervolg)

Aanvragen
Burgemeester en wethouders van 
de gemeente Velsen maken be-
kend dat zij in de periode van 16 
juli 2016 tot en met 22 juli  2016 de 
volgende aanvragen voor een om-
gevingsvergunning hebben ont-
vangen op grond van de Wet alge-
mene bepalingen omgevingsrecht. 
De datum van ontvangst is tussen 
haakjes vermeld.

IJmuiden
Koningin Emmastraat 7,vergroten 
garage (20/07/2016) 14610-2016;
Dudokplein 1, vervangen marme-
ren plint (westgevel)(20/07/2016) 
14424-2016;
Cornwallstraat 10, legaliseren ver-
diepingsvloer (19/07/2016) 14386-
2016.

Driehuis 
Nicolaas Beetslaan ong., oprichten 
99 woningen (22/07/2016) 14754-
2016;
P.C. Hooftlaan 37, kappen 2 bomen 
(17/07/2016) 14167-2016.

Santpoort-Noord
Groenelaantje 6 0043, legaliseren 
berging (20/07/2016) 14502-2016;
Dinkgrevelaan 19 en 21, plaatsen dak-
kapel en erker (19/07/2016) 13370-

2016.

Velsen-Zuid
Thorbeckelaan 13, plaatsen uitbouw 
(21/07/2016) 14556-2016;
Amsterdamseweg 14, slopen be-
staande opslag en oprichten nieuwe 
wijkpost (21/07/2016) 14583-2016.

Santpoort-Zuid
Geen mededelingen.

Velserbroek
Schokker 36, plaatsen erker 
(21/07/2016) 14589-2016;
Marie Jungiusstraat 25, vervan-
gen garagedeur door kozijn en raam  
en plaatsen berging (20/07/2016) 
14452-2016;
Galle Promenade 15, veranderen 
voor- en achtergevel (20/07/2016) 
14426-2016.

Velsen-Noord
Geen mededelingen.

Welstand
Voor zover de ingediende aanvragen 
voor een omgevingsvergunning be-
trekking hebben op een bouwactivi-
teit 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 waarbin-
nen zij op de volgende aanvragen die-
nen te beslissen, verlengd met zes 
weken:

IJmuiden
Margadantstraat 50, gebruik midden-
terrein IJmuider Delta voor stallen 
vrachtwagenopleggers (25/07/2016) 
10230-2016;
Havenkade 19, uitbreiden tandart-
senpraktijk (25/07/2016) 11464-
2016;
Platanenstraat 28, plaatsen dakop-
bouw (26/07/2016) 8761-2016.

Velserbroek
Lepelaar 8, plaatsen dakkapel (voor-
gevel)(25/07/2016) 9843-2016.

Santpoort-Zuid
Schoterkerkpad ong., dempen en gra-
ven watergang en plaatsen dam met 
duiker (25/07/2016) 10056-2016.

Ontwerpbesluit- uitgebreide pro-
cedure

Burgemeester en wethouders van 
Velsen maken bekend dat zij het 
voornemen hebben een omgevings-
vergunning te verlenen voor: 

IJmuiden
Keizer Wilhelmstraat 1, brandveilig 
gebruik gebouw 12339-2016.
De aanvraag, de ontwerp-omgevings-
vergunning en de bijbehorende stuk-
ken liggen met ingang van 29 juli 
2016 gedurende zes weken ter inzage 
bij de afdeling Publiekszaken. Tevens 
zijn deze stukken digitaal in te zien 
op de website velsen.nl  via het me-
nu Actueel/inzage (ontwerp)beslui-
ten. Tijdens deze periode van terin-
zagelegging, kan een ieder naar keu-
ze mondeling of schriftelijke ziens-
wijzen inbrengen tegen zowel de ont-
werp-omgevingsvergunning als de 
ontwerpverklaring van geen beden-
kingen. Zienswijzen moeten worden 
gericht aan het college van burge-
meester en wethouders van Velsen, 
werkeenheid Vergunningen, Post-
bus 465, 1970 AL IJmuiden (bezoe-
kadres Dudokplein 1 te IJmuiden). 
Voor het kenbaar maken van monde-
linge zienswijzen kunt u contact op-
nemen met de werkeenheid Vergun-
ningen, telefoon 140255.

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.

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.

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.

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.
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Besluiten (vervolg)
IJmuiden
Kievitlaan 2, plaatsen erker (voorge-
vel) (15/07/2016) 11057-2016.

Velsen-Zuid
Geen mededelingen.
Driehuis
Driehuizerkerkweg 71, plaatsen 
AED-kast aan zijgevel (13/07/2016) 
11194-2016.

Santpoort-Noord
St. Martinstraat 14 en 16, wijzigen 
gedeelte sportcentrum en bedrijfs-

woning in 2 woningen (18/07/2016) 
4971-2016.

Santpoort-Zuid 
Van Dalenlaan 132, plaatsen dakka-
pel (15/07/2016) 13954-2016.

Velsen-Zuid
Geen mededelingen.
Velsen-Noord
Geen mededelingen.

Velserbroek
Geen mededelingen.

Vergunningen Algemene Plaat-
selijke Verordening

APV artikel 2:17 Evenementen
2e Curiosa en brocante Fair op land-
goed Beeckestijn op 24 juli van 9.00 
tot 16.30 uur. Locatie: tuin van Land-
goed Beeckestijn Rijksweg 130 te 
Velsen Zuid (18/07/2016) 9231-
2016;
Dutch Valley Festival 2016 Spaarn-
woude 20 augustus 2016 van 13.00 
tot 23.00 uur. Locatie Recreatie-

schap Spaarnwoude te velsen-Zuid 
(18/07/2016) 1508-2016;
Dance Valley Festival 2016 Spaarn-
woude 13 augustus 2016 van 13.00 
tot 23.00 uur. Locatie Recreatie-
schap Spaarnwoude te velsen-Zuid 
(18/07/2016) 1510-2016;
Latin Village Festival 21 augustus 
2016 van 13.00 tot 23.00 uur. Locatie: 
recreatieschap Spaarnwoude te vel-
sen-Zuid (18/07/2016) 6099-2016.

Verstrekkingen uit de basisregistratie personen
In de basisregistratie personen 
(BRP), (de o�  ciële benaming 
voor de Nederlandse bevolkings-
administratie) zijn persoonsgege-
vens opgenomen van iedereen die 
binnen de gemeente woonachtig 
is.

Het gaat hierbij niet alleen om uw 
adresgegevens, maar bijvoorbeeld 
ook om gegevens over een eventu-
eel huwelijk of geregistreerd part-
nerschap, uw nationaliteit, ouders 
en kinderen. Deze gegevens worden 
veelal automatisch verstrekt aan ve-
le overheidsinstellingen en enkele 
bijzondere maatschappelijke instel-
lingen, zoals pensioenfondsen, voor 
zover dat noodzakelijk is voor hun 
wettelijke taken. Deze instellingen, 
die automatisch alle relevante wijzi-
gingen in uw persoonsgegevens krij-

gen aangeleverd, baseren hun beslis-
singen vaak direct op de uit de basis-
administratie verkregen informatie. 
Welke informatie aan deze instan-
ties wordt verstrekt, wordt bepaald 
door het Ministerie van Binnenland-
se Zaken en Koninkrijksrelaties.

De hiervoor bedoelde gegevensver-
strekking voor publiekrechtelijke 
doeleinden kunt u niet voorkomen, 
omdat deze verplicht is voorgeschre-
ven. In enkele gevallen kunnen ech-
ter ook anderen vragen om de over u 
beschikbare gegevens in de basisad-
ministratie aan hen te verstrekken. 
Voor deze verstrekkingen kunt u ge-
heimhouding van uw gegevens ver-
zoeken.
Het gaat dan om verstrekkingen aan 
zogenoemde verplichte derden (zo-
als een curator of advocaat die een 

dagvaarding aan uw adres wil uit-
brengen), de stichting interkerkelij-
ke ledenadministratie (die voor in 
beginsel alle kerkgenootschappen in 
Nederland zorg draagt voor de bij-
houding van de ledenadministratie 
van die kerken) en aan zogenoemde 
vrije derden (niet commerciële in-
stellingen, zoals sport- en muziek-
verenigingen of particulieren).

Bij de gemeente kunt u schriftelijk 
verzoeken om aan de voornoemde 
instellingen geen gegevens over u uit 
de basisregistratie te verstrekken. 
Nadat de gemeente uw verzoek heeft 
verwerkt ontvangt u daarvan een be-
vestiging.

Wilt u overigens weten aan wie in het 
afgelopen jaar over u gegevens zijn 
verstrekt uit de basisregistratie, dan 

kunt u daarvan (schriftelijk met een 
kopie van uw legitimatie) een over-
zicht opvragen bij de gemeente. Bin-
nen enkele weken krijgt u dat over-
zicht dan (kosteloos) thuisgestuurd. 
Wilt u weten hoe u geregistreerd 
bent in de BRP, dan kunt u (schrifte-
lijk met een kopie van uw legitima-
tie) of persoonlijk aan de balie een 
afschrift van uw persoonslijst opvra-
gen. De kosten hiervoor zijn € 6,45.
Het is van groot belang dat de over u 
in de basisregistratie opgenomen ge-
gevens juist en actueel zijn. Twijfelt 
u daaraan, neem dan contact op met 
de afdeling Publiekszaken, werkeen-
heid Burgerzaken van de gemeente 
voor een afspraak:

Tel: 0255-567200 / 14 0255 bereik-
baar van 09:00 tot 16:00 of via www.
velsen.nl, het digitaal loket. 

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

A. Le Nôtrelaan 68 VELSERBROEK

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 
de receptie in het gemeentehuis, Du-
dokplein 1 te IJmuiden.

Beleidsregels over het gebiedsverbod
De burgemeester van Velsen 
maakt bekend dat hij heeft beslo-
ten:

• Beleidsregels over het gebiedsver-

bod en de meldingsplicht vast te 
stellen

• De Beleidsregels gebiedsverbod en 
meldingsplicht Velsen in werking 
te laten treden op 28 juli 2016

Ter inzage
De integrale tekst van de regeling is 
gepubliceerd in het elektronisch ge-
meenteblad van de gemeente Velsen. 
Tevens ligt de regeling 12 weken ter 

inzage bij de receptie van het stad-
huis, Dudokplein 1 te IJmuiden. De-
ze regeling  wordt ook gepubliceerd 
op de website van de gemeente Vel-
sen: www.overheid.nl.




