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Advies: laat de auto staan

Activiteiten en drukte rondom SAIL
Van 15 tot en met 23 augustus 2015 staat de gemeen-
te Velsen voor de 9e keer in het teken van SAIL Am-
sterdam 2015. Nieuw dit jaar is PreSail IJmond, die al 
op 15 augustus begint. In dit evenement is het Haven-
festival opgenomen. Vanwege de verwachte drukte 
worden verschillende (verkeers)maatregelen geno-
men door de gemeente Velsen. Hulpdiensten hebben 
uiteraard toegang tot het Noordzeekanaalgebied.

SAIL Amsterdam 2015
Woensdag 19 augustus en zondag 23 augustus is het 
Noordzeekanaal tussen IJmuiden en Amsterdam het de-
cor voor de in- en uittocht van SAIL Amsterdam 2015. 
Traditioneel komen veel mensen spontaan kijken naar 
deze in- en uittocht van de prachtige tall ships over het 
Noordzeekanaal. Bezoekers worden geadviseerd zoveel 
mogelijk met de (ov)fi ets, het openbaar vervoer of lopend 
naar het Noordzeekanaal te komen. Rondom het Noord-
zeekanaal zijn beperkte voorzieningen aanwezig zoals 
toiletten en drinkwater. Wij adviseren u om zelf drinkwa-

ter mee te nemen. Meer info: www.sail.nl.

PreSail IJmond
Voorafgaand aan de SAIL-In Parade wordt in IJmuiden 
de PreSail IJmond georganiseerd. Dit evenement bestaat 
uit het Havenfestival op 15 en 16 augustus en de PreSail 
op 18 augustus. Voor het programma en de verkeersmaat-
regelen op deze dagen kijkt u op  www.presailijmond.nl. 
(foto’s: Ko van Leeuwen)

Gemeente 
gewoon
bereikbaar
De gemeente is tijdens de Pre-
Sail en de SAIL In en SAIL Out 
(ook op zaterdag en zondag) 
te bereiken op telefoonnum-
mer 140255.

Het gemeentehuis is geduren-
de de PreSail (18 augustus) en de 
Sail In (19 augustus) tijdens kan-
tooruren gewoon geopend (8.30 
tot 17.00 uur).

Bij calamiteiten kunt u bellen 
met de politie 0900-8844 of in 
echte noodgevallen 112.
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Verkeersmaatregelen Havenfestival (15 & 
16 augustus)
Tijdens het Havenfestival bestaat het festi-
valterrein uit de Trawlerkade en de zijstraten 
daarvan in het middenhavengebied van IJmui-
den. Het festivalterrein wordt afgezet voor au-
toverkeer. En er kan worden geparkeerd in de 
Middenhavenstraat en in de ten zuiden daar-
van gelegen straten in het (midden)havenge-
bied. Volg de borden en de instructies van de 
verkeersregelaars.

Verkeersmaatregelen maandag (17 augus-
tus)
Op de maandag na het Havenfestival is er geen 
festivalprogramma. In principe zijn er daarom 
geen verkeersmaatregelen gepland. Wij ver-
wachten, omdat er al tall ships aanwezig zijn, 
toch veel kijkers. Bij grote drukte worden er 
mogelijk dezelfde maatregelen genomen als tij-
dens PreSail (zie hieronder). 

Verkeersmaatregelen PreSail (18 augus-
tus)
Tijdens PreSail op 18 augustus worden, naast 
de Trawlerkade, ook de Halkade en het Sluis-
plein bij het festivalterrein betrokken. Veel be-
zoekers lopen of fi etsen dan van de Trawlerka-
de naar de Halkade of visa versa. Daarom wordt 
op de tussenliggende Dokweg (het deel tussen 

de rotonde Halkade en de rotonde Haringkade) 
voor autoverkeer eenrichtingverkeer ingesteld 
in zuidelijke richting. De kans dat voetgangers 
en fi etsers in confl ict komen met autoverkeer is 
zo aanzienlijk kleiner. 

Tevens wordt de Halkade vanaf 11:00 uur ge-
deeltelijk afgesloten voor autoverkeer. Bootrei-
zigers voor de ferry naar Newcastle worden via 
de Margadantstraat naar de boot verwezen. 

Autoverkeer dat vanuit het havengebied IJmui-
den wil verlaten wordt omgeleid via de Dokweg, 
het Pleiadenplantsoen, de Kruisberglaan en de 
Heerenduinweg. Volg de borden en de instruc-
ties van de verkeersregelaars.

Verkeersmaatregelen SAIL-In Parade 
(Sail In) en SAIL Thank You Parade (Sail 
Out) (19 & 23 augustus)
Diverse wegen langs het Noordzeekanaal wor-
den gedurende Sail In (van 7:00-16:00 uur) en 
Sail Out (van 10:00-22:00 uur) afgesloten:
• Kanaaldijk (tussen Kerkstraat en Pontplein)
• De Geul;
• Kop van de Haven;
• Pontplein (alleen voetgangers en fi etsers wor-

den toegelaten op de pont. Voor gehandicap-
te bezoekers is er een parkeervoorziening. De 
kruising blijft toegankelijk voor autoverkeer);

• Het dorp Oud-Velsen inclusief aanliggende 
woonwijk;

• De Amsterdamseweg (N202) ten oosten van 
de afslag A22 (zowel Spaarnwoude via de 
Laaglandersluisweg als de HVC blijven be-
reikbaar);

• Het sluizencomplex (wordt eerder afgesloten: 
vanaf dinsdag 18-8 20:00 uur t/m woensdag 
19-8 16:00 uur. Zondag 23-8 afgesloten van 
10:00-22:00 uur);

De genoemde afsluitingstijden zijn onder voor-
behoud en kunnen indien nodig worden aange-
past. De omleidingsroute van en naar het ha-
vengebied van IJmuiden is het zelfde als tijdens 
PreSail. Verkeer verwijzen we via de Dokweg, 
het Pleiadenplantsoen, de Kruisberglaan en de 
Heerenduinweg. 

Bewoners van woningen en bedrijven die in af-
gesloten gedeelten van Velsen liggen krijgen 
een brief en een doorlaatbewijs (onthe�  ng) zo-
dat zij met de auto hun huis of pand kunnen be-
reiken.

Alle verkeersmaatregelen die ingesteld worden 
tijdens de evenementen van 15 t/m 23 augustus 
2015 en de bijbehorende plattegronden kunt u 
ook vinden op de websites: www.velsen.nl en 
www.presailijmond.nl.

Verkeersmaatregelen PreSail IJmond en SAIL
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Naast de wetten en verordeningen die normaal 
gesproken gelden, zijn er tijdens SAIL een aan-
tal aanvullende regels die gebaseerd zijn op 
de Verordening Sail 2015. De verordening Sail 
2015 is volgens de wettelijke voorschriften ge-
publiceerd in het elektronisch gemeenteblad 
van Velsen en op www.velsen.nl.

Het gebruik van drones
Vanuit het oogpunt van veiligheid is het vliegen 
met drones tijdens Sail voor zowel privé als zake-
lijk gebruik niet toegestaan. Zo mag er op grond 
van de Regeling modelvliegen en Regeling op af-
stand bestuurde luchtvaartuigen niet gevlogen 
worden boven mensenmenigten, aaneengesloten 
bebouwing, waterwegen en industrie- en havenge-
bieden. Voor het zakelijk gebruik van drones is een 
certifi caat vereist. Het certifi caat kan men aanvra-
gen bij de Inspectie Leefomgeving en Transport 
van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu.

Overnachten
Op grond van artikel 4:26 van de Algemene Plaat-

selijke Verordening van de gemeente Velsen is het 
niet toegestaan om te overnachten in campers, ca-
ravans of tenten buiten de reguliere kampeerter-
reinen. Er zijn binnen de gemeente Velsen ver-
schillende campings waar u wel kunt kamperen. 
Meer informatie kunt u vinden op www.vvvijmui-
denaanzee.nl.

Vaarregels
SAIL Amsterdam vindt plaats van 19 tot en met 
23 augustus 2015. Als u tijdens SAIL wilt varen, 
houdt u dan rekening met de vaarregels die gel-
den. Er zijn verschillende maatregelen getro� en 
om het scheepvaartverkeer tijdens SAIL veilig te 
laten verlopen. Zo is er eenrichtingsverkeer op het 
Noordzeekanaal, zijn er stremmingen, snelheids-
beperkingen van maximaal 6 kilometer per uur en 
geldt er een aanmeerverbod langs het Noordzee-
kanaal en op het IJ. Ook is het van belang dat men 
stuurboordwal (rechts) vaart. 

Tijdens de SAIL In op woensdag 19 augustus 2015 
geldt van 10:00 tot 17:00 uur een verplichte vaar-

richting van IJmuiden naar Amsterdam op het 
Noordzeekanaal, het IJ en de IJhaven (Oranjeha-
ven). Het is niet toegestaan tegen deze vaarrich-
ting in te varen, te kruisen of in te halen. Op zondag 
23 augustus 2015 is de SAIL Out en is de verplichte 
vaarrichting omgekeerd.

De sluizen van IJmuiden zijn op 19 augustus 2015 
tijdens de SAIL In gestremd voor overige scheep-
vaart. Op zondag 23 augustus van 19:00 tot 22:00 
uur zijn de sluizen van IJmuiden, met uitzondering 
van de Zuidersluis en Kleine sluis, gestremd in ver-
band met het vertrek van de tall ships.
Meer informatie over de vaarregels tijdens SAIL is 
te vinden op www.sail.nl en www.velsen.nl. 

Standplaatsen
Tijdens SAIL 2015 zijn langs het kanaal in Velsen-
Zuid vier standplaatsen aangewezen: één op de 
parkeerplaats links van de pont en drie standplaat-
sen in de omgeving van de Torenstraat in het gras. 
Buiten deze vier standplaatsen zijn er langs het ka-
naal geen tappunten of standplaatsen toegestaan.

Overige regels en maatregelen SAIL

Kijken naar de Sail In en Sail Out op andere plaatsen langs het Noordzeekanaal
Met het oog op de verwachte drukte in de gemeente Velsen en de beperkte parkeergelegenheid  publiceren wij ook een overzicht van het gehele Noordzee-
kanaalgebied. Op deze overzichtskaart zijn ook parkeerplaatsen e.d. aangegeven.
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Evenementen op 1, 8 en 9 augustus

Dance Valley, Dutch Valley en Latin Village
Dit jaar zijn er in augustus op het 
Velsen Valleyterrein in Spaarn-
woude drie muziekfestivals. Op 
zaterdag 1 augustus 2015 is het 
Dance Valley Festival. Een week 
later, zaterdag 8 augustus 2015, 
vindt het Dutch Valley Festival 
plaats. De dag erop, 9 augustus 
2015 het evenement Latin Villa-
ge.

Veiligheids- en 
verkeersmaatregelen 
De fi ets-en wandeltunnel (Taci-
tustunneltje), die onder de snel-
weg A9-A22 loopt en de Oostlaan 
in Velserbroek met de Oosterbroe-
kerweg in recreatiegebied Spaarn-
woude verbindt, is tijdens de drie 
evenementen gesloten. Net als vo-
rig jaar blijft de Amsterdamseweg 
open en zijn de woningen, bedrij-
ven en woonboten in Spaarnwoude 
bereikbaar. Het verkeer wordt door 
Tra�  c Support Events in goede ba-
nen geleid. Dit bedrijf heeft veel er-
varing met dit soort werkzaamhe-
den. Om de parkeerdruk in Velser-
broek zoveel mogelijk te beperken 
zet Velsen daar gemeentelijke toe-
zichthouders in.

Legitimatieplicht voor 
bewoners en bedrijven
Voor de drie evenementen zijn op 
dit gebied diverse maatregelen ge-
tro� en. Bij bepaalde punten waar 
men Spaarnwoude met de auto bin-
nenkomt, kan om legitimatie wor-
den gevraagd. Dit geldt alleen voor 
mensen, die in het gebied wonen, 
werken of   bedrijven bezoeken. 

Gebruik (brom)fi etsenstalling 
verplicht
Vorig jaar kwamen veel bezoekers 
op de (brom)fi ets. Daarom worden 
er dit jaar twee grote (brom)fi et-
senstallingen ingericht, waar ver-
plicht gebruik van moet worden ge-
maakt. (Brom)fi etsen die buiten de 
fi etsenstalling staan, worden ver-
wijderd.

Geluidstesten
Op donderdag 30 juli van 16.00 tot 
18.00 uur en vrijdag 1 augustus tot 
maximaal 15.00 uur is de geluids-
test voor Dance Valley. Op donder-
dag 6 augustus van 16.00 tot 18.00 
uur en vrijdag 7 augustus tot maxi-
maal 15.00 uur is de geluidstest 
voor Dutch Valley en Latin Villa-

ge. Deze tests kunnen enige over-
last geven. 

Overlast
De gemeente realiseert zich dat de 
evenementen altijd overlast voor 
inwoners  veroorzaken. Zij vraagt 
daar begrip voor. De festivals zijn 
goede reclame voor Velsen, terwijl 
het voor de duizenden bezoekers 
onvergetelijke evenementen zijn.  

Meer informatie
Via www.dancevalley.com, www.
dutchvalleyfestival.com, www.
spaarnwoude.nl, www.latinvillage.
nl kunt u alle berichtgeving nale-
zen. Wie na het raadplegen van de 
websites nog vragen heeft of aan-
vullende informatie wil, kan bel-
len met 020-4936050 of een e-
mail sturen naar info@udc.nl.(foto: 
Friso Huizinga)

Grootse inzet schade door zomerstorm
Met man en macht wordt ge-
werkt aan de schade als gevolg 
van de zomerstorm, die zater-
dag met windstoten van 120 ki-
lometer per uur over de IJmond 
raasde. De gemeente denkt min-
stens nog 14 dagen nodig te heb-
ben om alles op te ruimen. Voor-
al omgevallen bomen waren het 
resultaat van het natuurgeweld 
en zorgen nog steeds voor (ver-
keers)overlast. Het gemeente-
bestuur heeft grote waardering 
voor de inzet van zijn werkne-
mers, die van de politie en de 
Veiligheids Regio Kennemerland 
( VRK).

Ook het oorlogsmonument op Plein 
1945 in IJmuiden is geraakt. Het 
beeld heeft de val van de bomen 
wonderwel redelijk doorstaan. Eén 
hoofd is afgebroken door de klap. 
Dit brokstuk is meteen veiligge-
steld en zal gerepareerd worden. 

Zware jongens
De bomen zaten volop in hun blad 
en waren daardoor ultieme wind-
vangers. De regenval deed er even-

De gemeente Velsen raadt men-
sen aan om (voorlopig) niet in 
parken en buitengebieden te ko-
men. Na de storm van zaterdag 
hangen veel takken los, zijn bo-
men scheef gewaaid, onstabiel of 
hangen bomen bij de wandelpa-
den in andere bomen. De komen-
de tijd worden eerst de straat-
bomen met stormschade opge-
ruimd en daarna de grote bomen 
in de parken. De gemeente ruimt  
alleen de bomen en takken op 
haar grondgebied op. Terreinen 
van woningbedrijven en andere 
particuliere instanties  dienen  
door de eigenaren te worden  op-
geruimd. Ook het duingebied is 
geen gemeentelijk eigendom.

Niet naar 
parken en 
buiten-
gebieden

eens geen goed aan. Zo’n  50 tot 100 
bomen zijn gesneuveld, waarvan 
een veertigtal met een doorsnede 
van 1 meter. Gelukkig hebben de-
ze omgevallen ‘zware jongens’ geen 
persoonlijk letsel veroorzaakt. De 
gevelde bomen waren over het al-
gemeen gewoon gezond. Zij hebben 
de extreme weersomstandigheden 

in de IJmond, waarvoor code rood 
gold, niet kunnen weerstaan. 

Los 
Door de storm staat ook nog een 
twintigtal bomen los. Ondergronds 
is sprake van zodanige wortelscha-
de dat deze bomen alsnog gerooid 
moeten worden.

Hoe bizar kan het zijn. Vori-
ge week meldden we op de Inf-
opagina dat de werkzaamhe-
den aan het Dudokplein en het 
deel Plein 1945 naar volle te-
vredenheid en op tijd zijn af-
gerond. Binnen 10 dagen leu-
nen de bomen zielloos tegen de 
gevel van het gemeentehuis en 
is de betrating hier losgerukt. 
(foto: gemeente Velsen)
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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 dis-
criminatiezaken, 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 bestemmingsplan-
nen, omgevingsvergunningen of vragen die daar-

mee 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 note-
ren. Dit formulier kunt u sturen naar Bureau Dis-

criminatiezaken Kennemerland in Haarlem. Meer 
informatie op www.bdkennemerland.nl.

Op 20 augustus 2013 heeft het college van Burge-
meester en Wethouders van Velsen besloten om 
vanaf 1 januari 2014 alle formele bekendmakin-
gen van bijvoorbeeld vergunningen, beleid en ver-
ordeningen te publiceren in het elektronisch ge-
meenteblad. De bekendmakingen worden ook ge-
publiceerd in de huis-aan-huisbladen de Jutter en 
de Hofgeest. Het elektronisch gemeenteblad is te 
vinden op www.velsen.nl. Informatie over de ge-
meenteraad van Velsen en de vergaderingen van 
het Raadsplein is te vinden op: raad.velsen.nl.

Bekendmakingen algemeen

Aanvragen
Burgemeester en wethouders van 
de gemeente Velsen maken be-
kend dat zij in de periode van 18 
juli 2015 tot en met 24 juli 2015 de 
volgende aanvragen voor een om-
gevingsvergunning hebben ont-
vangen op grond van de Wet al-
gemene bepalingen omgevings-
recht. De datum van ontvangst is 
tussen haakjes vermeld.

IJmuiden
Trompstraat 30 t.h.v. C. van der 
Doesstraat, kappen 3 bomen 
(24/07/2015) 12284-2015;
Lange Nieuwstraat en Plein 1945, 
herinrichting en aanleggen nieuw 
riool (20/07/2015) 12020-2015;
Cruiseboulevard 10, uitbreiden ge-
bruik Felison Cruise Terminal 
(23/07/2015) 12200-2015;
Paulus Potterstraat 9, plaatsen lui-

fel boven voordeur (22/07/2015) 
12196-2015;
De Ruyterstraat 150, veranderen 
1ste verdieping in 2 woningen (le-
galiseren)(22/07/2015) 12176-2015;
Middenhavenstraat 92, legalise-
ren tussenvloer (20/7/2015) 12086-
2015.

Driehuis 
HOV tracé deelgebied 5, kappen 217 
bomen (20/07/2015) 12011-2015;
Driehuizerkerkweg 12, plaatsen 2 
dakramen (21/07/2015)  12131-2015 
.
Santpoort-Noord
Rijksweg 448, kappen boom 
(22/07/2015) 12240-2015;
Kruidbergerweg 22, veranderen zij-
gevel (20/07/2015) 12045-2015.

Velsen-Zuid
Geen mededelingen. 

Santpoort-Zuid
Geen mededelingen. 

Velserbroek
Geen mededelingen. 

Velsen-Noord
Olieweg 1 C, vergroten vrieshuis 
(21/07/2015) 12128-2015.

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 arti-
kel 3.9 van de Wet algemene bepa-
lingen omgevingsrecht de termijn 
waarbinnen zij op de volgende aan-
vraag dienen te beslissen, verlengd 
met zes weken:

Santpoort-Noord
J.T. Cremerlaan 48 en 50, plaatsen 
2 dakkapellen (24/07/2015) 8702-
2015.

IJmuiden
Dokweg ong., plaatsen JOP 
(24/07/2015) 8593-2015.

Velsen-Zuid
Parkweg 2, renoveren afvalwater-
transportgemaal en kappen boom 
(27/07/2015) 8922-2015.

Besluiten
Burgemeester en wethouders van 
Velsen hebben de hierna volgen-
de besluiten genomen. Op grond 
van de Algemene wet bestuurs-
recht 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 Bur-
gemeester van Velsen,                          
Postbus 465, 1970 AL IJmuiden), 
dan wel langs elektronische weg 
(elektronisch formulier op www.
velsen.nl; werkt alleen in combi-

natie met inloggen via DigiD). In 
spoedeisende gevallen kan een 
voorlopige voorziening worden 
gevraagd bij de voorzieningen-
rechter van de rechtbank Noord-
Holland, locatie Haarlem, sector 
bestuursrecht, Postbus 1621, 2003 
BR Haarlem. Een voorlopige voor-
ziening kan alleen worden aan-
gevraagd, indien er ook een be-
zwaarschrift is ingediend. De ver-
zenddatum van het besluit is tus-
sen haakjes vermeld.

Verleende omgevingsvergunnin-
gen - reguliere procedure
Het college van Burgemeester en 
wethouders van Velsen heeft een 

omgevingsvergunning verleend 
voor: 

IJmuiden
Dennekoplaan 58, plaatsen carport 
(23/07/2015) 10687-2015;
Gjertsenstraat 7, plaatsen 2 dakka-
pellen (24/07/2015) 10163-2015;
Trawlerkade 66, bouwen bedrijfs-
ruimte (27/07/2015) 154-2015.

Driehuis
Geen mededelingen. 

Santpoort-Noord
Hoofdstraat 46, vergroten 1ste ver-
dieping (24/07/2015) 9019-2015;
Burgemeester Weertsplantsoen 8, 

legaliseren berging (22/07/2015) 
8236-2015.

Santpoort-Zuid 
Bloemendaalsestraatweg 80, onder-
houden en vervangen dak/kapcon-
structie (22/07/2015) 10200-2015.

Velsen-Zuid
Geen mededelingen. 

Velsen-Noord
Geen mededelingen. 

Velserbroek
Watergentiaan 4, plaatsen dakkapel 
(achtergevel)(22/07/2015) 10263-
2015.
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Vergunning van rechtswege
Het college van Burgemeester en 
wethouders van Velsen heeft een 
vergunning van rechtswege ver-
leend voor:

Velsen-Noord

Westerwijkstraat 16, vergroten wo-
ning (uitbouw begane grond en 1ste 
verdieping)(22/07/2015) 10258-
2015.
 
Vergunningen Algemene Plaat-
selijke Verordening

APV artikel 2:17 Evenementen
besloten relatie personeelsfeest ps-
ovk, politie Noord-Holland op ter-
rein hondenbegeleiders aan Am-
sterdamseweg 50 te Velsen-Zuid 
op 19 augustus 2015 (27/07/2015) 
u15.004451.

APV artikel 5:18 Standplaatsen
tijdelijke standplaats op 19 en 23 
augustus 2015, Parkweg/Toren-
straat te Velsen-Zuid (27/07/2015) 
u15.005194.

Besluiten (vervolg)

Verkeersmaatregel 1
Burgemeester en wethouders 
hebben besloten een individuele 
gehandicaptenparkeerplaats aan 
te leggen voor het volgende per-
ceel:

Wijkerstraatweg 113 C, 1951 EB 
VELSEN-NOORD

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 stadhuis, Dudok-
plein 1 te IJmuiden.

Verkeersmaatregel 2
Burgemeester en wethouders 
hebben besloten een individuele 
gehandicaptenparkeerplaats aan 
te leggen voor het volgende per-
ceel:

Wijkeroogstraat 28, 1951 AA VEL-

SEN-NOORD

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 stadhuis, Dudok-
plein 1 te IJmuiden.

Bibobbeleidsregels 2015
Burgemeester en wethouders van 
Velsen maken bekend dat zij in 
hun vergadering van 30 juni 2015 
hebben besloten:

• De ‘Bibobbeleidsregels  gemeente 
Velsen 2015’ vast te stellen;

• de ‘Bibobbeleidsregels gemeen-
te Velsen 2015’ in werking te laten 
treden op de eerste dag na bekend-

making.

Ter inzage
Het beleidsregels worden zes weken 
ter inzage gelegd bij de balie van het 

gemeentehuis. Tevens wordt het be-
leid gepubliceerd op de website van 
de gemeente Velsen.

Beslissingen ingevolge artikel 2.21 en 2.60 wet BRP
Burgemeester en wethouders 
maken bekend dat na uitvoerig 
onderzoek is gebleken dat on-
derstaande personen niet meer 
woonachtig zijn, op het adres 
waar zij in de basisregistratie per-
sonen van de gemeente Velsen 
staan ingeschreven.

Hun persoonslijst zal daarom wor-
den opgeschort met als reden: ver-
blijfplaats onbekend. Dit betekent 
dat zij daardoor formeel niet meer in 
Nederland woonachtig zullen zijn. 
Het betreft de volgende personen:

Al-Marfadi,S. Geb.28-01-1973 
Javůrek,J. Geb.05-03-1980
Aminti,F. Geb.28-11-1955 
Ju,S.C. Geb.26-01-1997
Bartoszak,M.K. Geb.23-05-1986 
Jujuc,D.L. Geb.19-09-1983
Blok,D. Geb.20-07-1989 
Jujuc,M. Geb.20-02-1989
Boer de,D.J. Geb.25-06-1983 
Kabaciński,P. Geb.18-05-1986
Bouman,S. Geb.12-04-1973 
Kuhn,R.D. Geb.04-01-1977
Buis,K.A.J. Geb.12-05-1994 
Lago Lopez,E. Geb.04-12-1988
Chen,H. Geb.01-12-1954 

Lebbad,R. Geb.25-02-1947
Claus,S.G.J.E. Geb.21-12-1991 
Mastalerz,Z.R. Geb.28-12-1953
Egas,P.B.M. Geb.02-12-1969 
Mooijman,R.G. Geb.24-04-1971
Egas,R.T. Geb.16-10-1991 
Sapiechowski,W.P. Geb.09-11-1979
Gaspar,L. Geb.06-03-1985 
Tielman,J.A. Geb.25-01-1964
Hadzhieva,Y.M. Geb.11-12-1992 
 
Voor informatie kunt u terecht bij de 
Publiekszaken, werkeenheid Bur-
gerzaken, tel. (0255) 567200.

Bezwaren
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.




