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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. 

19 en 20 augustus 2017
Dutch Valley en Latin Village, Velsen Valley, Velsen-Zuid

Speciaal voor kinderen
Op boerderij Zorgvrij in recreatiegebied Spaarnwoude worden voor 
kinderen tot en met 12 jaar in de schoolvakantie allerlei leuke activitei-
ten georganiseerd. Kijk voor meer informatie op www.informatieboer-
derijzorgvrij.nl.

Tot en met zondag 24 september 2017: iedere zondag meerijden op de 
miniatuurspoorbaan in Spaarnwoude (bij droog weer). Tussen 11.00 en 
16.00 uur.

Kijk voor meer informatie en de volledige evenementenkalender op 
www.vvvijmuidenaanzee.nl.

Wegwerkzaamheden Zeeweg en Heerenduinweg
Zoals het er nu naar uitziet is de 
Waterloolaan in Driehuis van-
af zondag 20 augustus weer toe-
gankelijk voor weggebruikers. Di-
rect daarna wordt er gewerkt aan 
de verbetering van de verkeers-
veiligheid aan de Zeeweg en een 
stukje van de Heerenduinweg in 
IJmuiden. Deze wegen zijn tot 
half september 2017 niet toegan-
kelijk voor het autoverkeer.

Afsluiting
Vanaf maandag 21 augustus wordt 
er gewerkt aan het gedeelte Zeeweg, 
vanaf de Slingerduinlaan tot en met 
de kruising Zeeweg hoek Heeren-
duinweg. Ook zijn er werkzaamhe-
den aan de Heerenduinweg tot en 
met fi etserskruising Velserduinweg. 
Doorgaand verkeer op het gedeelte 
Zeeweg vanaf Waterloolaan is dan 
niet mogelijk. Het doorgaande ver-
keer van en naar IJmuiden wordt 
omgeleid via de Lange Nieuwstraat, 
Plein 1945, De Noostraat en de Mi-
nister van Houtenlaan. Alle omlei-
dingen worden met omleidingsbor-
den aangegeven. Brom- en fi etsver-
keer wordt omgeleid vanaf de Wa-
terloolaan via de Leeuweriklaan, 
Merellaan, Nachtegaallaan en Zee-
weg. 

Bussen
Tijdens de werkzaamheden rijdt 
buslijn 3 van Connexxion anders. 
Informatie over omleidingen en tij-

delijke bushaltes kunt u vinden op 
www.connexxion.nl of www.con-
nexxion.com. 

Bereikbaarheid begraafplaatsen
Begraafplaats Duinhof is bereikbaar 
vanaf IJmuiden via Plein 1945, De 
Noostraat, Min. Van Houtenlaan en 
rechtsaf Zeeweg / Slingerduinlaan. 
Crematorium Westerveld is vanaf 
20 augustus weer bereikbaar via de 
normale routes.

Welke maatregelen precies?
Op de drukke route tussen de Minis-
ter van Houtenlaan en zwembad de 
Heerenduinen worden de fi ets-en 
voetpaden vernieuwd. Waar moge-
lijk worden deze op één niveau aan-
gebracht ter voorkoming van on-
gevallen als gevolg van verhoogde 
stoepbanden. Ook komen er bij het 
T-kruispunt Zeeweg-Heerenduin-
weg verkeersdrempels om de snel-
heid uit het verkeer te halen. Ver-
der wordt het zebrapad halverwege 
de Heerenduinweg vervangen door 
een oversteek met midden eiland. 
Hierdoor kan de weg veilig in twee 
keer worden overgestoken. Een an-
dere wijziging is het weghalen van 
de doorsteken voor bromfi etsers 
aan het begin van de Heerenduin-
weg. De bromfi etsers moeten voort-
aan gebruik maken van de rijbaan in 
plaats van de fi etspaden. Dit zal ook 
met nieuwe bebording worden aan-
gegeven.

Wegwerkzaamheden
Orionweg/Scheiberglaan
Maandag 28 augustus a.s. be-
gint aannemer Hussaarts BV met 
de verbreding van de bocht Ori-
onweg met de Scheiberglaan in 
IJmuiden. Het verkeer kan daar-
door makkelijker passeren. Als 
alles volgens plan verloopt, zijn 
de werkzaamheden zondag 3 
september a.s. klaar.

Bereikbaarheid
Al het verkeer wordt omgeleid. 
Waar dat nodig en mogelijk is, wor-
den loopschotten of rijplaten neer-
gelegd om bedrijven en woningen 
te voet bereikbaar te houden. Au-
toverkeer wordt omgeleid via de 
Beatrixstraat. Lijnbus 75 en 82 rij-
den gedurende de werkzaamhe-

den vanaf de Dennekoplaan via het 
Pleiadenplantsoen en de Planeten-
weg.

Nadere informatie
Nadere informatie kunt u vinden op 
www.velsen.nl onder ‘werk in uit-
voering’. Kijk voor de actuele bus-
tijden op www.connexxion.nl.
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Krokodil te water
Zwemmen is gezond, verfrissend en voor de jeugd ook heel avontuurlijk! 
Want in de week van 26 augustus tot en met 3 september ligt er een grote kro-
kodil in het wedstrijdbad van het zwembad De Heerenduinen.  Durf jij tussen 
de tanden van deze krokodil te duiken en houd je van klimmen en klauteren? 
Kom dan naar het zwembad! Kijk voor de openingstijden op www.zwembad-
velsen.nl. (foto: Gemeente Velsen)

Klanttevredenheids-
onderzoek RegioRijder
De gemeenten zijn erg be-
nieuwd naar de ervaringen van 
de reizigers met RegioRijder. 
Om hier achter te komen zal er 
een onderzoek naar de tevre-
denheid, onder een steekproef 
van reizigers worden uitge-
voerd. Met deze informatie kan 
de dienstverlening van Regio-
Rijder worden verbeterd en de 
kwaliteit worden gemonitord.

Vragenlijst
Het onderzoek wordt, in opdracht 
van RegioRijder, uitgevoerd door 
het ona� ankelijke onderzoeks-
bureau ZorgfocuZ. Niet alle ge-
bruikers van RegioRijder ontvan-
gen een vragenlijst. Het onder-
zoeksbureau trekt een willekeuri-
ge steekproef. Eind augustus ont-
vangen de willekeurig geselecteer-
de reizigers die gebruik maken van 
RegioRijder een brief met daarbij 
een vragenlijst, met het verzoek of 
u deze in wilt vullen. U kunt de vra-
genlijst zowel schriftelijk als digi-
taal invullen. Het invullen kunt u 
zelf doen, of met behulp van een 
familielid, vriend/vriendin en/

of mantelzorger. Als u hulp nodig 
heeft bij het invullen dan kunt u 
bellen naar de helpdesk van Zorg-
focuZ. Zij nemen de vragenlijst 
dan telefonisch met u door. Mee-
doen aan het onderzoek is geheel 
vrijwillig en heeft geen gevolgen 
voor het reizen met RegioRijder.

Privacy
Vanzelfsprekend is uw priva-
cy goed geborgd in dit onderzoek. 
ZorgfocuZ behandelt alle onder-
zoeksgegevens en uw antwoor-
den strikt vertrouwelijk. Uw gege-
vens worden alleen gebruikt om u 
de brief te sturen en worden na ge-
bruik direct vernietigd. ZorgfocuZ 
maakt een samenvatting van alle 
antwoorden, de gemeenten, Regi-
oRijder of anderen weten dus niet 
welke antwoorden u heeft gege-
ven.  

Vragen of afmelden?
Voor vragen over dit onderzoek 
kunt u contact opnemen met de 
helpdesk van ZorgfocuZ: (050) 
205 30 14 of helpdesk@zorgfocuz.
nl.

Naturalisatie
Naturalisatie is een manier om Ne-
derlander worden. Kan dat zo-
maar en hoe gaat dat in zijn werk? 
Dat zijn veel gehoorde vragen op 
social media. De gemeente wil 
u daar in grote lijnen graag ant-
woord op geven.

Wie?
Buitenlandse mensen, die al gerui-
me tijd in Nederland wonen en in-
geburgerd zijn, kunnen door mid-
del van naturalisatie het Nederlan-
derschap verkrijgen. Een belangrij-
ke voorwaarde is, dat de persoon mi-
nimaal 5 jaar in Nederland woon-
achtig is met een geldige verblijfs-
titel. De procedure om het Neder-
landerschap te verkrijgen duurt on-
geveer 1 jaar. Voordat een aanvraag 
wordt ingediend, dient de betrokke-
ne een inburgeringsdiploma of een 
gelijkwaardig(of hoger) Nederlands 
diploma te overleggen.

Procedure
Medewerkers van de afdeling Bur-
gerzaken kunnen helpen bij de aan-
vraag. Zodra de aanvraag is inge-
diend, stuurt de gemeente deze door 
naar de Immigratie-en Naturalisa-
tiedienst. De IND controleert de aan-
vraag en gaat een onderzoek instel-

len naar het verblijf en gedrag van 
betrokkene. De IND heeft hier maxi-
maal 1 jaar voor. Als er meer tijd no-
dig is voor onderzoek, kan deze ter-
mijn verlengd worden.

Koninklijk Besluit
Als alles akkoord is, gaat er een voor-
stel naar de Koning. Deze tekent het 
zogenaamde Koninklijk Besluit( KB) 
en verstuurt deze naar de gemeente. 
Velsen nodigt op haar beurt de nieu-
we burgers uit voor de zogeheten na-
turalisatieceremonie. Pas als betrok-
kene op de ceremonie is geweest en 
de belofte of eed heeft afgelegd ( in 
het Nederlands) dan is hij/zij Neder-
lander. De eerstvolgende ceremonie 
is donderdag 24 augustus. Nieuwe 
Nederlandse Velsenaren worden dan 
door de burgemeester met bloemen 
en een toespraak welkom geheten.

Kosten
De kosten zijn a� ankelijk van de 
verblijfstatus en zijn voor kinderen 
€126, - en voor volwassenen €636, 
- of €855, - . Deze kosten moeten de 
mensen zelf voldoen. De leges wor-
den landelijk vastgesteld en worden 
ieder jaar iets hoger. Kijk meer infor-
matie: www.velsen.nl > producten > 
nederlander-worden.

Over dementie en intimiteit

Alzheimer Trefpunt
Heeft u vragen over dementie? 
Dinsdag 12 september a.s. is er in 
de Centrale Bibliotheek aan het 
Dudokplein in IJmuiden weer een 
Alzheimer Trefpunt. De bijeen-
komst biedt openheid, goede in-
formatie en contact met lotge-
noten. Iedereen is welkom en de 
toegang is gratis. Het onderwerp 
is ‘dementie en intimiteit’. Aan-
vang: 19:30 uur.

Velsen dementievriendelijk
Het aantal mensen met dementie 
neemt de komende jaren toe. Dat be-
tekent voor de toekomst meer man-
telzorgers en organisaties, die met 
deze ziekte te maken krijgen. Alzhei-

merpatiënten willen zo lang moge-
lijk thuis wonen. Daarbij is hulp van 
hun omgeving en gemeente nodig. 
De gemeente Velsen heeft in 2015 
een intentieverklaring getekend om 
zich samen met de regio en de net-
werkpartners in te zetten voor een 
dementievriendelijke omgeving. 

Stichting Alzheimer Nederland re-
gio Midden-Kennemerland heeft 
Trefpunten in de gemeenten Velsen, 
Beverwijk, Heemskerk, Castricum, 
Uitgeest en Akersloot. Kijk voor de 
volledige agenda op www.alzhei-
mer-nederland.nl/regios/midden-
kennemerland. (foto: Alzheimer Ne-
derland)



Infopagina

17 augustus 2017 | 14 0255 (geen netnummer nodig) | info@velsen.nl | velsen.nl |  gemeentevelsen |  gemvelsen

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.

Burgemeester en wethouders van 
de gemeente Velsen maken be-
kend dat zij in de periode van 5 
augustus 2017 tot en met 12 au-
gustus 2017 de volgende aanvra-
gen voor een omgevingsvergun-
ning hebben ontvangen op grond 
van de Wet algemene bepalingen 
omgevingsrecht. De datum van 
ontvangst is tussen haakjes ver-
meld.

IJmuiden
Loggerstraat 35, wijzigen voorgevel 
(08/08/2017) 21518-2017;   
Velserduinweg 50, plaatsen blokhut 

(10/08/2017) 21664-2017. 

Driehuis
Driehuizerkerkweg 32, plaatsen sta-
len portaal (07-08-2017) 21356-
2017. 

Velsen-Noord
Basisweg 50, uitbreiden bedrijfshal 
(08-08-2017) 21496-2017.   

Santpoort-Zuid
Wijnoldy Daniëlslaan 2, plaat-
sen damwand, houthok, veranda 
(09/08/2017) 21571-2017;   
Papenburghlaan 26, kappen boom 

(10/08/2017) 21718-2017;
Van Dalenlaan 9, plaatsen fi etsen-
berging (10/08/2017) 21737-2017;
Willem de Zwijgerlaan 12, kappen 
boom (11/08/2017) 21781-2017;
Brederoosdseweg 59, uitbreiden wo-
ning, kappen bomen (11/08/2017) 
21819-2017.

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-
vragen dienen te beslissen, verlengd 
met zes weken:

Santpoort-Zuid
Wüstelaan 59, legaliseren boomhut 
(10/08/2017) 17050-2017.

Aanvragen

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
Elzenstraat 33, uitbreiden woon-
huis (aanbouw begane grond/ op-
bouw 1e / dakopbouw)(10/08/2017) 
15623-2017.  

Velsen-Noord
Melklaan 41, plaatsen dakkapel 
(08/08/2017) 15429-2017;  
Witte Hekweg 68, plaatsen opslag-
loods (14/08/2017) 14375-2017;
Oude Pontweg 1, renovatie dienstge-
bouwen Velsertunnel (15/08/2017) 
16763-2017(Rijksmonument);
Wijkermeerweg 5, renovatie 
dienstgebouwen Velsertunnel 
(15/08/2017) 16763-2017(Rijksmo-
nument). 

Santpoort-Noord
Hoofdstraat 240, plaatsen uitbouw 
(10/08/2017) 17447-2017 (Rijks-
monument).

Santpoort-Zuid
Vinkenbaan 22, legaliseren vervan-
ging dak (15/08/2017) 17659-2017 
(Gemeentelijkmonument).

Verleende evenementenvergun-
ningen APV artikel 2:17 
Santpoort-Noord
Santpoort Jazz op 1 september 2017 
van 17:00 tot 23:00 uur en 2 sep-
tember 2017 van 15:00 tot 23:00 
uur Locatie: Broekbergenplein 
(15/08/2017) 17784-2017.   

Velserbroek
60e Haarlemse Muggenronde op 
28 augustus 2017- doortocht Vel-
serbroek  tussen 9:45 en 10:00 uur 
(15/08/2017) 19424-2017. 
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Verleende fi lmvergunningen 
APV artikel 2:12 

IJmuiden

Politieserie “Smeris” op maandag 
21 augustus 2017 tussen 13:00 en 
02:00 uur en dinsdag 22 augustus 
2017 tussen 13:00 en 02:00 uur, Lo-

catie hoek Willem Barentszstraat / 
Rijpstraat (15/08/201) 19200-2017;   

Politieserie “Smeris” op 22-08-2017 

tussen 13:00 en 02:00 uur Loca-
tie J.P. Coenstraat 55 (15/08/2017) 
19202-2014.

Besluiten (vervolg)

Gewijzigd vastgesteld bestemmingsplan Duingebied
Burgemeester en wethouders 
maken bekend dat de gemeente-
raad van Velsen in zijn vergade-
ring van 5 juli 2017 het bestem-
mingsplan “Duingebied” (idn: 
NL.IMRO.0453.BP0600DUIN-
GEBIED1-R001) gewijzigd heeft 
vastgesteld. Het ontwerpbestem-
mingsplan “Duingebied” heeft 
hieraan voorafgaand vanaf vrij-
dag 28 oktober 2016, gedurende 
zes weken voor een ieder ter inza-
ge gelegen. Binnen deze termijn 
zijn 41 zienswijzen ingediend.

Aanleiding
Het bestemmingsplan voorziet in de 
vervanging van (delen van) verschil-
lende oudere bestemmingsplannen 
die aan actualisering toe zijn. Het 
bestemmingsplan beoogt een eigen-
tijdse planologische regeling te ge-
ven voor dit plangebied. Ook wor-
den enkele ontwikkelingen mogelijk 

gemaakt.

Ligging plangebied
Het plangebied omvat een groot 
deel van het natuurgebied Duin- 
en Kruidberg, de Heerenduinen en 
het binnenduinrandgebied tussen 
IJmuiden en Santpoort-Zuid, aan de 
oostzijde grenzend aan de spoorlijn.

Aanpassingen
Naar aanleiding van de ingediende 
zienswijzen is het bestemmingsplan 
op diverse punten aangepast.

Plan inzien
Krachtens artikel 3.8 van de Wet 
ruimtelijke ordening, ligt het ge-
wijzigd vastgestelde bestemmings-
plan/wijzigingsplan “Duingebied” 
met ingang van 18 augustus gedu-
rende zes weken voor een ieder ter 
inzage in het gemeentehuis, Dudok-
plein 1, IJmuiden en de centrale bi-

bliotheek, Dudokplein 16, IJmuiden. 
Daarnaast is het plan digitaal in te 
zien op www.ruimtelijkeplannen.nl.

Beroep
Belanghebbenden die tijdig ziens-
wijzen bij de gemeenteraad ken-
baar hebben gemaakt en belangheb-
benden die kunnen aantonen dat zij 
redelijkerwijs niet in staat zijn ge-
weest tijdig een zienswijze bij de ge-
meenteraad kenbaar te maken, kun-
nen beroep indienen. Met ingang 
van de dag nadat het besluit ter in-
zage is gelegd, kan daartegen binnen 
zes weken beroep worden ingediend 
bij de Raad van State.

Voor zover bezwaren bestaan te-
gen de door de gemeenteraad aan-
gebrachte wijzigingen kan door be-
langhebbenden daartegen eveneens 
beroep worden ingediend binnen de 
hier bovengenoemde termijn. Hier-

voor is een gri�  erecht verschuldigd. 
Het beroepschrift dient in tweevoud 
te worden gezonden aan de Afdeling 
Bestuursrechtspraak van de Raad 
van State, Postbus 20019, 2500 EA 
‘s-Gravenhage.

Het besluit tot vaststelling van het 
bestemmingsplan/wijzigingsplan 
treedt in werking daags na afl oop 
van de genoemde beroepstermijn. 
Het instellen van beroep schorst 
de werking van het besluit niet. Be-
langhebbenden die beroep hebben 
ingesteld kunnen verzoeken om een 
voorlopige voorziening. Indien bin-
nen de termijn naast het beroep-
schrift een verzoek om voorlopi-
ge voorziening is ingediend bij de 
Voorzitter van de Afdeling bestuurs-
rechtspraak van de Raad van State, 
treedt het besluit niet in werking 
voordat op het verzoek is beslist.

Noodverordening Dance/Dutch Valley en Latin Village
De burgemeester van Velsen, de 
heer F.C. Dales, heeft op 11 augus-
tus 2017 besloten:

- de Noodverordening Dance Valley 
2017, Dutch Valley 2017 en Latin 
Village 2017 vast te stellen. 

Deze verordening is in het leven ge-

roepen ter handhaving van de open-
bare orde en ter beperking van ge-
vaar als gevolg van gebruik van mo-
delvliegtuigen of drones nabij of bo-
ven het grondgebied van Velsen, te 
weten: het recreatiegebied Spaarn-
woude, grenzend aan het gedeelte 
van Rijksweg A9, Amsterdamseweg 
N202, Buitenhuizerweg en Zijka-

naal C tijdens bovengenoemde eve-
nementen.

Inwerkingtreding
Deze verordening is vrijdag 11 au-
gustus jl. in werking getreden en ver-
valt op zondag 20 augustus 2017 om 
23.00 uur of vervalt op het moment 
dat door of vanwege de burgemees-

ter bekend is gemaakt dat de nood-
verordening eerder is opgeheven. 

Ter inzage
De integrale tekst van de verorde-
ning is vrijdag 11 augustus 2017 ge-
publiceerd in het elektronisch ge-
meenteblad van de gemeente Velsen. 

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

Workumer Aak 17,  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.




