Infopagina

20 augustus 2015 | 14 0255 | info@velsen.nl | velsen.nl |

facebook.com/gemeentevelsen |

twitter.com/gemvelsen

Doop nieuwe
sloep

Uitnodiging

Afscheidsreceptie burgemeester Weerwind
Het gemeentebestuur van Velsen heeft het
genoegen u uit te nodigen voor de receptie
ter gelegenheid van het afscheid van
burgemeester de heer F.M. Weerwind.

Aanmelden voor deze afscheidsreceptie
vóór 1 september 2015 via
communicatie@velsen.nl
Mocht u een cadeautje overwegen dan
wordt het op prijs gesteld wanneer u een
gift overmaakt naar de Stichting Unu
Pikin te Hoorn NL77INGB0652803202
onder vermelding van afscheid
burgemeester Weerwind.
Meer informatie vindt u op
www.stichtingunupikin.nl

Op 24 september 2009 werd de heer Weerwind
geïnstalleerd als burgemeester van Velsen.
Op 9 september 2015 zal hij worden geïnstalleerd
als burgemeester van Almere en tegelijkertijd eervol
worden ontslagen als burgemeester van Velsen.
De receptie zal plaatsvinden op dinsdag 8 september 2015
van 16.30 tot 19.00 uur in de Felison Cruise Terminal,
Volendamkade 1 IJmuiden. Bij de terminal is voldoende
ruimte om uw auto te parkeren.
Tijdens de afscheidsreceptie wordt geen gelegenheid
geboden tot het houden van toespraken.
Wij verheugen ons er op u te mogen begroeten.
Het gemeentebestuur van Velsen.

Techport Sail Challenge 2015
Wethouder Arjen Verkaik heeft zaterdag 15 augustus tijdens PreSail
IJmond het startschot gegeven
voor de Techport Sail Challenge
2015. Met op de achtergrond grote
tallships, die klaar lagen om naar
Amsterdam te varen, werd in de
haven van IJmuiden voor het eerst
een zeilwedstrijd gehouden met
modelboten.

Tien teams van basisscholen deden
hieraan mee. Ze bouwden zelf de boot
en kregen vooraf theorie over thema’s
als varen op zee en radiografische besturing. Bij de Techport Sail Challenge staat samenwerking in de klas centraal. De klas werkte niet alleen samen op technisch gebied, maar ook
op het gebied van design, communicatie en sponsoring. De wedstrijd
werd gewonnen door De Zeemonsters van de Jan Campertschool uit
Driehuis. Zij behaalden de hoogste
totaalscore. (foto’s: Erik de Mink)

Zaterdag 15 augustus heeft Anja Bal-Konijn, de echtgenote van
wethouder Floor Bal, een nieuwe
sloep van de Dutch Marines Rowing Challenge gedoopt. Dat gebeurde tijdens de PreSail op de
Trawlerkade in IJmuiden. Wethouder Bal keek toe; alleen een
vrouw mag een boot dopen.

De boot heeft de naam ‘De Toewijding’ gekregen en zal binnenkort de
overtocht naar Engeland maken. Het
Kops Mariniers bestaat 350 jaar. In
verband met dit jubileum gaan roeiers uit IJmuiden en omgeving samen met oud mariniers op 5 september aanstaande van Rotterdam via
Vlissingen naar London roeien; een
afstand van 350 kilometer. Met deze monstertocht wordt geld ingezameld voor collega’s die in de problemen zijn gekomen en voor de nabestaanden van de maten en hun familieleden.
Toewijding
Mariniers werken vaak in anonimiteit. Waardering is er in geringe mate. Wanneer collega’s tijdens de uitoefening van hun plicht het hoogste
offer geven, dan komt dat hard binnen. Bij terugkomst van uitzendingen komt de verwerking van wat zij
hebben gezien en meegemaakt. Met
het verwerken van traumatische gebeurtenissen komen sommigen helaas in de knel, soms pas vele jaren
later. Ondanks alles zijn ze overtuigd
van het goede werk dat ze doen en
zullen altijd doorgaan met Verbondenheid, Kracht en Toewijding, de
kernwaarden van het Korps Mariniers. (foto: Reinder Weidijk)
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Van west naar oost
De werkzaamheden worden in fases uitgevoerd en beginnen aan
de westkant van de Lange Nieuwstraat. Tussen de rotonde Planetenweg en de hoek Scheldestraat gaat
de straat volledig open (fase 1). Deze werkzaamheden duren tot begin
december 2015. Direct daarna start
fase 2 tussen de Scheldestraat en
het Marktplein; hier wordt gewerkt
tussen december 2015 en maart
2016.

Start werkzaamheden 14 september
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De gehele Lange Nieuwstraat wordt
opnieuw aangelegd en krijgt nieuwe bestrating. Tegelijkertijd wordt
de riolering in de Lange Nieuwstraat

vervangen. Om wateroverlast tijdens hevige regenbuien te beperken
wordt bovendien over de hele lengte
een apart infiltratieriool aangelegd.
Als het werk klaar is, heeft de Lange
Nieuwstraat een nieuw wegprofiel
met vrij liggende fietspaden aan beide kanten; dat is veiliger voor fietsers.
Bovendien wordt de rijbaan smaller,
waardoor het wegverkeer langzamer
gaat rijden. Ook wordt het winkelgebied vernieuwd en komen er nieuwe
haltes voor de lijnbussen.

Gi

Op maandag 14 september 2015
beginnen
de
werkzaamheden
voor de reconstructie van de Lange Nieuwstraat. De geplande einddatum daarvoor is medio februari
2017. Daarna gaat het Velserduinplein achter de Hema op de schop;
dat duurt tot augustus 2017.
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Het gehele project duurt tot augustus 2017 en wordt in zes fases uitgevoerd. De planning is globaal en
hangt af van hoe snel de werkzaamheden vorderen.
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Openbaar vervoer Connexxion
Lijndiensten 3, 75 en 82 worden
omgeleid. Meer informatie daarover en over tijdelijke bushaltes staat op www.connexxion.nl of
www.connexxion.com. Vragen over
het openbaar vervoer kunt u stellen
via tel. 0255-547964.
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les wordt met borden aangegeven
en is ook te zien op de bijgaande
kaartjes. Op het deel waar gewerkt
wordt, kunnen voetgangers langs
het werk lopen om de woningen en
winkels te bereiken.

Verkeersmaatregelen
Per fase wordt de weg afgesloten
voor al het verkeer. Het doorgaande
verkeer wordt zoveel mogelijk omgeleid via de Heerenduinweg. Fietsers en bromfietsers worden via de
omliggende wegen omgeleid. Dit al-
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Drukte op Noordzeekanaal

Ku(n)st in de vishal
Zaterdag 15 augustus jl. heeft wethouder Robert te Beest de expositie van 35 kustgezichten van NoordHolland geopend. Deze was gedurende de PreSail IJmond te zien in vishal D aan de Halkade. Te Beest kijkt
met bewondering naar het kunstwerk van Corinna Weiner, dat overigens is aangekocht door Robbert
H. van het Kaar. Met een vaste groep

kunstenaars uit binnen-en buitenland wordt de Nederlandse kunst
vastgelegd vanaf een boot. Dit gaat
straks een panorama opleveren van
de gehele kustlijn van Nederland. Te
zien in 2017 in Rotterdam.
(Foto: Reinder Weidijk, links wethouder Te Beest en rechts koper Van
het Kaar)

Drukte tijdens de Sail In woensdag 19 augustus. (foto: gemeente Velsen)
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Zondag 30 augustus Haarlem

Opening havenfestival
PreSail

Special Sports Experience
Biljarten, handballen, tennissen en
nog veel meer – iedereen met een
verstandelijke en/of lichamelijke
beperking kan meedoen op zondag 30 augustus in het Pim Mulier Sportpark in Haarlem. Er is een
grote sportieve informatiemarkt
met een heel gevarieerd programma.

Bezoekers kunnen kijken naar of
meedoen aan aikido, rolstoeldansen,
handbal, hardlopen voor mensen met
een visuele beperking en rolstoelhockey (foto), of iets anders. Er is een uitleenservice voor handbikes en sportrolstoelen en andere organisaties die
iets met aangepast sporten te maken
hebben. Er zijn sporttoernooien en
demonstraties, kraampjes waar bezoekers informatie kunnen krijgen,
en allerlei clinics om aan mee te doen,
zoals die van Jetze Plat, zilveren medaille winnaar op het WK Handbiken.
Een greep uit het programma, dat om
12.00 uur begint:
12.00 – 12.30 uur: Opening met Zumba warming-up.
12.30 – 13.00 uur: Clinic handbiken en
judo, demonstratie aikido
13.00 – 13.30 uur: Clinic biljart en rolstoelbasketbal, demonstratie rol-

twitter.com/gemvelsen

stoeldansen
13.30 – 14.00 uur: Clinic hardlopen
(met visuele beperking) handbal en
aikido
Het programma duurt tot 16.00 uur.
Aanmelden is niet nodig. De organisatie is in handen van Sportservice
Noord-Holland, SportSupport, de
Dirk Kuyt Foundation en de Provincie Noord-Holland. De gemeente Velsen is ook betrokken. Meer informatie via sse2015@sportservicenoordholland.nl of via tel. 023-5575937. (foto: SportService Noord-Holland)

Wethouder Annette Baerveldt opende op vrijdag 14 augustus het Havenfestival / PreSail vanuit de Spiegeltent op het feestterrein aan de
Trawlerkade. (foto: Ko van Leeuwen)

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.

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 daar-

mee te maken hebben, kunt u een afspraak maken
met één van de vakspecialisten via 14 0255.

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

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.

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.

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 Dis-

Aanvragen
Burgemeester en wethouders van
de gemeente Velsen maken bekend dat zij in de periode van 8
augustus 2015 tot en met 14 augustus 2015 de volgende aanvragen voor een omgevingsvergun-

ning hebben ontvangen op grond
van de Wet algemene bepalingen
omgevingsrecht. De datum van
ontvangst is tussen haakjes vermeld.

IJmuiden
Spilbergenstraat 20, plaatsen dakkapel (08/08/2015) 13054-2015.
Driehuis
Hofdijklaan 19 A, plaatsen hoek-

dakkapel en vergroten dakkapel
(13/08/2015) 13410-2015.
Santpoort-Noord
Eyndenhoefflaan 15, kappen boom
(11/08/2015) 13187-2015;
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Aanvragen (vervolg)
Wüstelaan 103, legaliseren erfafscheiding (08/08/2015) 13051-2015.
Velsen-Zuid
Amsterdamseweg 11, plaatsen slibsilo (10/08/2015) 13171-2015;
Minister Lelylaan 3, kappen boom
(06/08/2015) 13220-2015.
Santpoort-Zuid
Anna van Saksenlaan 8, kappen
boom (13/08/2015) 13411-2015;
Bruno Klauwersstraat 4, kappen
boom (10/08/2015) 13256-2015;
Wüstelaan 19, kappen boom
(08/08/2015) 13050-2015.
Velserbroek
Geen mededelingen.
Velsen-Noord
Schulpweg 7, vergroten 2e verdieping (11/08/2015) 13184-2015.

Welstand
Voor zover de ingediende aanvragen
voor een omgevingsvergunning betrekking hebben op een bouwactiviteit kunnen deze worden voorgelegd
aan de commissie Stedelijk Schoon
Velsen. Voor meer informatie over
welstand: 140255
Ontwerpbesluit drank- en horecavergunning
De Burgemeester van Velsen maakt
bekend dat hij het voornemen heeft
een drank- en horecavergunning te
verlenen voor het uitoefenen van
een paracommercieel horecabedrijf:
Vereniging Loodsen sociëteit Recht
Door Zee, Kanaaldijk 242 te IJmuiden
Het ontwerpbesluit drank- en
horecavergunning ligt met ingang van 17 augustus 2015 gedurende zes weken ter inzage bij:

Afdeling Publiekszaken werkeenheid Vergunningen. Tevens zijn deze stukken digitaal in te zien op de
website velsen.nl via het menu meer
nieuws/inzage
(ontwerp)besluiten. Tijdens deze periode van terinzagelegging, kan eenieder naar keuze mondeling of schriftelijke zienswijzen inbrengen. Zienswijzen moeten worden gericht aan het college van burgemeester en wethouders
van Velsen, afdeling Publiekszaken
werkeenheid Vergunningen, Postbus 465,1970 AL IJmuiden, bezoekadres Dudokplein 1 te IJmuiden.
Voor het kenbaar maken van mondelinge zienswijzen kunt u contact
opnemen met de afdeling Publiekszaken werkeenheid Vergunningen,
telefoon 140255.
Verlenging beslistermijn
Burgemeester en wethouders van

Velsen hebben op grond van artikel
3.9 van de Wet algemene bepalingen
omgevingsrecht de termijn waarbinnen zij op de volgende aanvraag
dienen te beslissen, verlengd met
zes weken:
IJmuiden
Middenhavenstraat 20-22, gebruik
pand in strijd bestemmingsplan Havengebied IJmuiden (17/08/2015)
10451-2015;
Zandershof 47, verbouwen bedrijfspand naar woning (13/08/2015)
10654-2015.
Velsen-Zuid
Amsterdamseweg 12 H, vervangen brandweer oefencontainers
(14/08/2015) 10432-2015;
Oude Pontweg 2, renoveren Velsertunnel (17/08/2015) 10699-2015.

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)
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
Burgemeester 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 gevallen kan een voorlopige
voorziening worden gevraagd bij
de voorzieningenrechter van de
rechtbank Noord-Holland, locatie Haarlem, sector bestuursrecht,
Postbus 1621, 2003 BR Haarlem.
Een voorlopige voorziening kan
alleen worden aangevraagd, indien er ook een bezwaarschrift is
ingediend. De verzenddatum van
het besluit is tussen haakjes vermeld.

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

omgevingsvergunningverleend voor:
IJmuiden
Geen mededelingen.
Driehuis
Geen mededelingen.
Santpoort-Noord
Molenstraat 9, bestaande kozijnen
vernieuwen (13/08/2015) 109022015;
J.T. Cremerlaan 48 en 50, plaatsen
2 dakkapellen (14/08/2015) 87022015;
Antillenstraat 33, constructieve wijziging appartement (14/08/2015)
11084-2015.
Santpoort-Zuid
Willem de Zwijgerlaan ong., kappen
2 bomen (17/08/2015) 10510-2015.
Velsen-Zuid
Dr. Kuyperlaan 25, plaatsen 2 dakkapellen (17/08/2015) 9758-2015;
Amsterdamseweg
11,
renoveren ontvangstgebouw en bemaling
(11/08/2015) 10051-2015.
Velsen-Noord
Geelvinkstraat 48, plaatsen dakopbouw en vervangen kozijnen 1e verdieping (18/08/2015) 8824-2015;
Dijckmanstraat 2, verbouwen kerk
tot woonruimte met kantoorruim-

te aan huis (14/08/2015) 9900-2015;
Leeghwaterweg 13, aanbrengen tussenvloer (17/08/2019) 10527-2015;
Reyndersweg 7, wijzigen pergola
(13/08/2015) 10460-2015.
Velserbroek
Geen mededelingen.
Verleende
omgevingsvergunning- uitgebreide procedure
Burgemeester en wethouders van
Velsen hebben voor onderstaande
projecten een omgevingsvergunning
verleend.
Belanghebbenden die een zienswijze
hebben ingediend tegen de ontwerp
omgevingsvergunning en belanghebbenden die kunnen aantonen dat zij
daartoe redelijkerwijs niet in staat
zijn geweest, kunnen tegen dit besluit binnen een termijn van 6 weken
met ingang van de dag na die waarop
dit besluit ter inzage is gelegd een gemotiveerd beroepschrift indienen bij
de rechtbank Noord-Holland, locatie Haarlem, sector Bestuursrecht,
Postbus 1621, 2003 BR Haarlem. Tevens kunnen zij de voorzieningenrechter van de rechtbank Haarlem
verzoeken een voorlopige voorziening te treffen indien onverwijlde
spoed, gelet op de betrokken belangen, dat vereist. Voorwaarde is wel
dat ook beroep is ingesteld.
Tevens kan ook digitaal het beroep-

en verzoekschrift worden ingediend
bij genoemde rechtbank via http://
loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht.
Daarvoor moet u wel beschikken
over een elektronische handtekening
(DigiD). Kijk op de genoemde site
voor de precieze voorwaarden.
De onderstaande omgevingsvergunningen en de bijbehorende stukken liggen met ingang van 24 augustus 2015 gedurende zes weken ter
inzage bij de afdeling Publiekszaken, gemeente Velsen, Dudokplein 1
te IJmuiden en op de website www.
velsen.nl, via het menu: direct naar/
meer nieuws/besluiten en vergunningen.
Velsen-Noord
Wijkerstraatweg 178-180, het veranderen van een horecapand met 2 bovenwoningen tot woongebouw met
9 appartementen en detailhandelruimte w14.000317.
IJmuiden
Kotterkade 4 en Texelstraat 45, het
oprichten van een vrieshuis inclusief
keurstation en kantoor en het veranderen van de bestaande inrichting
met koel- en vrieshuizen 2186-2015.
Inspraak concept Welstandsnota
2015 gemeente Velsen
Welstandstoezicht levert een belangrijke bijdrage aan de borging van

Maatschappelijk stages
in het groen blijven
heid van jongeren, hun besef
van waarden en normen, hun
sociale ontwikkeling en het
besef van een gedeelde verantwoordelijkheid voor de samenleving.
Deze afspraak is maandag 17
augustus bekrachtigd door
de voorzitter van Recreatieschap Spaarnwoude (tevens
gedeputeerde van de Provincie Noord-Holland) de heer
T.J.P.J. Talsma, de heer K.R.
de Vos, afdelingsleider havo
vwo bovenbouw van het Vellesan College en de heer J.L.
Hylkema, directeur Recreatie Noord-Holland. De onder-

tekening van de licentieovereenkomst Maatschappelijke Stages in het Groen vond
plaats op het Vellesan College in IJmuiden.
In de periode 2012-2014 hebben maatschappelijke stages
(MAS) plaatsgevonden in de
recreatieschappen in NoordHolland. Uit de evaluatie blijkt
dat het aanbieden van stagemogelijkheden in het groen
maatschappelijk gezien van
grote toegevoegde waarde is.
Het geeft jongeren een kans
om een belangrijke kant van
de samenleving te ontdekken
en creëert al snel betrokkenheid en meer respect voor de
natuur en de organisaties die
zich hiervoor inzetten.
Onder begeleiding van de beheerder van het recreatiegebied wordt per stage een introductie van het recreatiegebied verzorgd waarbij het recreatieve aanbod, de natuur,
het landschap en de functie van het water aan de orde komen. Gedurende twee
weken komen er vier klassen
van 25 leerlingen stage lopen
in Spaarnwoude. De werkzaamheden die ze gaan verrichten zijn lichte snoeiwerkzaamheden en houtsnippers
uitrijden bij boerderij Zorgvrij.
Het recreatieschap faciliteert
een locatie, geschikte werkzaamheden en het benodigde materiaal en materieel. De
leerlingen maken op een ontspannen manier kennis met
het recreatiegebied.

Velserbroekse schildert
voor zoon Bob Marley
Velserbroek - De Velserbroekse kunstenares, Lynn
Spoor, heeft kunstwerken
geleverd aan de zoon van
Bob Marley, Rohan Marley. De afgelopen tijd heeft
Lynn veel artworks gemaakt waarvan één in het
bijzonder.
Een paar maanden terug
kreeg Lynn contact met Rohan Marley via Instagram
over het onderwerp kunst,
vertelt ze. ,,Hij was erg geinteresseerd in de artworks
die ik heb gemaakt van zijn
vader, Bob Marley, en het
werk van Gandhi. Na veel
contact heb ik hem goed
persoonlijk leren kennen.
Het is een man van passie
en liefde voor creativiteit.”
Ongeveer twee weken terug zijn de werken van
Lynn opgestuurd naar New
York. ,,Het is echt ongelooflijk snel gegaan, zelf had
ik nooit kunnen dromen
dat mijn werken nu in de
woonkamer hangen bij de
Rasta familie!”
Rohan Marley is de eigenaar van Marley Coffee en
toert momenteel veel door
Europa om zijn passie over
koffie te delen.

Mogelijkheid van bezwaar
Belanghebbenden kunnen ingevolge de Algemene
wet bestuursrecht binnen een termijn van 6 weken na de datum waarop het besluit elektronisch
is bekend gemaakt in de digitale Staatscourant,
schriftelijk (postbus 465, 1970 AL IJmuiden) dan
wel langs elektronische weg (elektronisch formukeerstekens 1990 en het plaatsen van de borden
B5 en B6 zoals bedoeld in bijlage 1 van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990.

Velsen - Inmiddels is de
Maatschappelijke Stage formeel niet meer verplicht en
ontvangen scholen en gemeenten geen subsidie meer.
Recreatie Noord-Holland en
het recreatieschap Spaarnwoude besloten echter om
te blijven investeren en tekenden maandag de intentieovereenkomst met het Vellesan College voor Maatschappelijke Stages in het Groen
voor het schooljaar 20152016.
Hiermee wordt een positieve bijdrage geleverd aan de
maatschappelijke betrokken-

Verder is Lynn zelf nu ook
druk bezig met nieuwe
projecten. Zo heeft zij een
samenwerking met een
Nederlandse designer uit
de muziekindustrie, Ruud
van Eijk. ,,Er komt écht een
mooi resultaat uit deze samenwerking. Ik kan er nog
niet te veel over verklappen maar vleugels strekken zich uit”, vertelt Lynn
als hint over de samenwerking.
Ondertussen heeft ze een
eigen atelier beschikbaar
gekregen waar ze mooi
de ruimte heeft om zich te
ontwikkelen.

• een voorrangskruispunt in te stellen tussen de
Kennemergaardeweg en de Duin- en Kruidbergerweg te Santpoort-Noord, waarbij bestuurders vanaf de Duin- en Kruidbergerweg voorrang moeten verlenen aan bestuurders op de
Kennemergaardeweg, door middel van het aanbrengen van haaientanden zoals bedoeld in artikel 80 van het Reglement verkeersregels en verBurgemeester en wethouders van de gemeente Velsen hebben besloten:

Nadere informatie
Het gehele verkeersbesluit kan worden ingezien
bij de receptiebalie, stadhuis, Dudokplein 1 te
IJmuiden. Vanaf 1 januari 2013 vindt formele publicatie van verkeersbesluiten plaats in de digitale Staatscourant.
lier op www.velsen.nl; werkt alleen in combinatie met inloggen via DigiD) een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders van Velsen.

Verkeersmaatregel
de ruimtelijke kwaliteit en leefbaarheid van Velsen. De huidige Welstandnota 2006 wordt geactualiseerd. De concept Welstandsnota
2015 gemeente Velsen ligt op grond
van het bepaalde in de Inspraak- en
samenspraakverordening met in-

gang van 24 augustus gedurende
zes weken ter inzage in bij de afdeling Publiekszaken, gemeente Velsen, Dudokplein 1 te IJmuiden, en is
daarnaast te raadplegen op de website www.velsen.nl. Een ieder kan binnen de genoemde inzagetermijn een

inspraakreactie indienen.
Schriftelijke reacties:
Een schriftelijk reactie kan worden
ingediend bij college van burgemeester en wethouders van Velsen, afdeling Publiekszaken werkeenheid
Vergunningen, Postbus 465,1970 AL

Mondelinge reacties:
Degene die een mondeling reactie
wil indienen, kan dat doen bij mevrouw A. Braams, na een telefonische afspraak op 14-0255.
IJmuiden.

Besluiten (vervolg)
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