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Week van de Opvoeding
Aandacht voor ouders, mede-
opvoeders, kinderen en jonge-
ren: van maandag 1 oktober tot 
en met zondag 7 oktober wordt 
voor de tweede keer de landelij-
ke Week van de Opvoeding geor-
ganiseerd. Tijdens deze week vin-
den er in de IJmond (Velsen, Be-
verwijk, Heemskerk en Uitgeest) 
activiteiten, workshops, lezingen 
en ouderavonden plaats.

Het thema van de Week van de op-
voeding is ‘Luister ’s naar me’. Het 
complete programma overzicht is 

te vinden op de website www.cjgij-
mond.nl en op www.weekvandeop-
voeding.nl.

U kunt het CJG IJmond ook volgen 
op Twitter @CJGIJmond en op Fa-
cebook www.facebook.com/CJGIJ-
mond.

College: sluitende
ontwerpbegroting 2013
Het college heeft de ontwerpbe-
groting 2013 vastgesteld en heeft 
deze aan de gemeenteraad van Vel-
sen aangeboden. Het is een sluiten-
de begroting waarin de beleidsont-
wikkelingen voor de komende jaren 
staan (zie www.velsen.nl). Het col-
legeprogramma 2010-2014 ‘Ver-
trouwen in de kracht van Velsen’ is 
hierin leidend, evenals de Visie op 
Velsen 2025: ‘Kennisrijk Werken in 
Velsen’.

In de begroting wordt aan de raad 
voorgesteld om de lokale lasten dit 
jaar slechts trendmatig te laten stij-
gen. De budgettaire druk is echter 
groot en met name in het gemeen-
tehuis wordt de spreekwoordelij-
ke broekriem flink aangehaald. Ook 
daarbuiten moet men zich instel-
len op minder stijging van budgetten 
en subsidies. Tegelijk blijft onze aan-
dacht en zorg voor onze kwetsbare in-
woners onveranderd groot. 

De financiële positie van Velsen is vol-
doende en de gemeente kan nog steeds 
een stootje hebben. De begroting is 
sluitend en er hoeft geen beroep te 
worden gedaan op de algemene reser-
ve. Daarnaast laat de meerjarenbegro-
ting een overschot zien.

Het nieuwe kabinet zal, in wat voor 
samenstelling dan ook, keuzes maken. 
Dat is lastig, maar hoeft op zich geen 
probleem te zijn als dat gepaard gaat 
met duidelijkheid voor de komende ja-
ren. Dat helpt de gemeente om als raad 
en college een stevige koers uit te zet-
ten met een helder financieel kader. 
Raad en college staan voor de uitda-
ging om samen de crisis te lijf te gaan. 
De raad beslist op 8 november 2012 
over de voorgestelde begroting.

De begrotingsspecial verschijnt op 
donderdag 15 november 2012 in de 
Jutter/de Hofgeest. (foto: Reinder 
Weidijk)

Evenementen nu aanmelden
Elk jaar zijn er tientallen evene-
menten in de gemeente Velsen en 
in de regio Kennemerland.

Voor goede coördinatie en voldoen-
de inzet van de hulpdiensten (ambu-
lances, brandweer en politie) wil de 
gemeente daar op tijd een overzicht 
van hebben: een evenementenkalen-
der. Evenementen die in 2013 gaan 
plaatsvinden moeten vóór 15 okto-
ber worden aangemeld.

Op www.velsen.nl onder Velsen 
Actueel staat hoe u dat kunt doen; 
daar is ook het aanmeldingsfor-
mulier te downloaden. Dit kunt 
u mailen naar evenementen@ 
velsen.nl.

Wie geen internet heeft kan het 
formulier opvragen bij het Klant 
Contact Centrum van de gemeente 
Velsen via telefoonnummer 0255-
567200.

Wijkteams in Velsen
gaan voor aanpak op maat
In Velsen wordt wijkgericht ge-
werkt als het gaat om een scho-
ne, hele, veilige en sociale leef-
omgeving. Elke wijk kent zijn ei-
gen aandachtsgebieden die vra-
gen om een gepaste aanpak. 

Vaak zijn hier meerdere organisaties 
bij betrokken zoals politie, woning-
corporaties, wijkplatforms, de stich-
ting Welzijn Velsen en de gemeente. 
In 2010 zijn voor deze aanpak wijk-
teams opgezet, een netwerk van per-
sonen uit verschillende organisaties 
die hun werkzaamheden op elkaar 
afstemmen. 

Als er iets speelt in uw wijk of als u 
ideeën heeft meldt u dit daar waar 
u denkt dat dit thuishoort, bij voor-
beeld bij de gemeente of de politie. 

Deze gaan hier dan mee aan de slag. 
Als er echter onderlinge afstemming 
nodig is, worden zaken in het wijk-
team besproken en gezamenlijk aan-
gepakt. Zo wordt er een betere kwa-
liteit geleverd door gebruik te maken 
van elkaars kennis en expertise.

Om een goed beeld te krijgen van wat 
speciale aandacht vraagt in de wijk 
wordt informatie gehaald uit bij-
voorbeeld de leefbaarheidsmonitor, 
enquêtes en meldingen en klachten 
die binnenkomen bij de verschillen-
de organisaties en vanuit bewoners-
organisaties.

De samenstelling van de wijkteams  
verschilt per wijk. Meer informatie 
op www. Velsen.nl/degemeente/wij-
ken. (foto: Reinder Weidijk)
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Invulling braakliggend terrein

Ideeën over Oud-IJmuiden?
Fruitbomen om van te snoe-
pen, een stadsstrand of een ho-
recaplein – hoe wordt het braak-
liggende terrein in Oud-IJmuiden 
tijdelijk ingevuld? Tot 1 oktober 
kunnen Velsenaren ideeën indie-
nen, op Facebook of aan de balie 
van het stadhuis.

Wat willen de inwoners van Velsen, 
en dan vooral de bewoners van Oud-
IJmuiden, doen met een braaklig-
gend terrein voor de deur? Dat wil de 
gemeente Velsen graag weten. 

Het rechthoekige grasveld ligt tus-
sen de Frogerstraat, Prins Hendrik-

straat, Visseringstraat en de Bik- en 
Arnoldkade. Het geplande woonblok 
komt er voorlopig niet. De gemeen-
te wil graag weten of er dan tijdelijk 
iets anders mee moet gebeuren.

Alle Velsenaren mogen ideeën aan-
leveren; de inwoners van Oud-
IJmuiden hebben een belangrijke 
stem in de keuze. De gemeente stelt 
5.000 euro beschikbaar voor reali-
satie en hoopt dit jaar nog een eerste 
idee te kunnen uitvoeren. De ideeën 
kunnen tot 1 oktober worden inge-
diend. Ga eens kijken op www.face-
book.com/OudIJmuiden. (foto: Ge-
meente Velsen)

Nieuwe speelveldjes
Carolinastraat geopend
Een veld met kunstgras en doel-
tjes, en een natuurlijke speelplek 
voor kleinere kinderen –  woens-
dag 12 september heeft wethou-
der Vennik samen met een spe-
ler van Telstar de speelveldjes ge-
opend. Er kan nu in de Carolina-
straat / hoek Bloemstraat in Oud-
IJmuiden volop gespeeld worden.

Voor de kinderen waren die middag 
allerlei activiteiten georganiseerd 
van schminken, springen op een 
luchtkussen, een boot knutselen tot 
meedoen aan een voetbaltoernooi.

De opening werd georganiseerd 
door de woningcorporaties AWV Ei-
gen Haard en Woningbedrijf Velsen, 
Stichting Welzijn Velsen en de Ge-
meente Velsen. (foto: Ko van Leeu-
wen)

Wegwerkzaamheden
Vanaf maandag 24 september 
wordt in Velsen-Zuid aan de weg 
gewerkt. De werkzaamheden be-
staan in hoofdzaak uit het herin-
richten van de weg en het aan-
leggen van parkeerplaatsen. De 
werkzaamheden duren tot eind 
mei 2013.

Tijdens de werkzaamheden wordt 
het verkeer omgeleid en moeten de 
auto’s buiten het werkterrein wor-
den geparkeerd. Voor voetgan-
gers worden loopschotten of rijpla-

ten neergelegd. De bewoners wor-
den verzocht het huisvuil buiten het 
werkterrein te zetten. Bewoners die 
dat niet zelf kunnen, kunnen de hulp 
inroepen van het personeel van de 
aannemer.

De gemeente streeft ernaar de over-
last van de werkzaamheden zoveel 
mogelijk te beperken.

Voor meer informatie neemt u con-
tact op met de gemeente Velsen via 
0255-567200.

Velsen wint energieprijs
De gemeente Velsen heeft woens-
dag 12 september een prijs ge-
wonnen: de Award voor Duurzame 
Energieproductie. Gedeputeerde 
Bond van de provincie Noord-Hol-
land reikte de wisseltrofee uit aan 
wethouder Westerman van Velsen.

Er waren drie Awards te vergeven: 
de Ambitie Award, de Award Ener-
giebesparing en de Award Duurza-
me Energieproductie. De laatste, 
Award Duurzame Energieproductie, 
werd aan Velsen uitgereikt. De duur-
zame energie wordt met name gepro-

duceerd door 60 windturbines van 2 
MegaWatt op zee. 

Noord-Hollandse gemeenten, markt-
partijen en de Provincie Noord-Hol-
land werken al enige jaren met onder-
steuning van het Servicepunt Duur-
zame Energie aan een duurzaam ge-
bouwde omgeving. Om deze inzet en 
samenwerking ook na 2012 voort te 
zetten, waren nieuwe bestuurlijke af-
spraken nodig. Op 12 september 2012 
werden deze nieuwe afspraken be-
krachtigd. Dat was ook het moment 
van de prijsuitreiking.

Referendum HOV Velsen
Vanavond (donderdag 20 septem-
ber) bespreekt de gemeenteraad 
het verzoek van een aantal belan-
genorganisaties om een referen-
dum te starten. Via dit referendum 
willen deze organisaties een be-
sluit van de gemeenteraad uit 2008 
over het tracé van het Hoogwaardig 
Openbaar Vervoer (HOV) Velsen 
ongedaan maken en ook alle toe-
komstige besluiten die de gemeen-
teraad hierover nog moet nemen.

Het is in Velsen de eerste keer dat een 
zogenaamd ‘inleidend verzoek’ voor 
een referendum is ingediend. De ge-
meenteraad heeft hierover advies ge-
vraagd aan het college van B&W. Het 

college heeft daarop geadviseerd dat 
het volgens de vastgestelde regels voor 
een referendum (referendumveror-
dening) niet mogelijk is om een al ge-
nomen besluit terug te draaien. De ge-
meente Velsen kent alleen een raad-
plegend en geen correctief referen-
dum. Wel erkent het college dat de 
tekst van de referendumverordening 
niet altijd even duidelijk is. Geadvi-
seerd wordt dan ook om deze tekst te 
verbeteren.  

Het college geeft geen mening over het 
wel of niet doorgaan van het referen-
dum. Dit is iets waar de gemeenteraad 
over gaat en donderdagavond een be-
sluit over neemt.
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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, 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 perio-
de van 8 tot en met 14 septem-
ber 2012 de volgende aanvra-
gen om 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 deze 
worden voorgelegd aan de com-
missie Stedelijk Schoon Velsen. 
Voor meer informatie over wel-
stand: 0255-567424.

w12.000414 Hoofdstraat 224A 
Santpoort-Noord, wijzigen voor-
gevel (10/09/2012), w12.000413 
Lits-laan 4 Santpoort-Zuid, 
kappen boom (10/09/2012), 
w12.000412 Rijksweg 494 Sant-
poort-Noord, uitbreiden kap, 
plaatsen dakkapel (voor- en ach-
tergevel), vergroten erker en het 
op 2 plaatsen doorbreken con-
structieve wand (10/09/2012), 

w12.000411 Tarweland 12 en 14 
Velserbroek, oprichten 2 garage’s 
(10/09/2012), w12.000410 Wij-
keroogstraat 32 t/m 102 Velsen-
Noord, het renoveren van 36 wo-
ningen (10/09/2012), w12.000409 
Brederoodseweg 55 en 57 
Santpoort-Zuid, plaatsen dub-
bele dakopbouw (10/09/2012), 
w12.000408 Hagelingerweg 245 
Santpoort-Noord, plaatsen dak-
kapel (voorgevel)(10/09/2012), 
w12.000407 Middenhaven-
straat e.o. IJmuiden, riole-
ringswerkzaamheden/bemaling 
(10/09/2012), w12.000415 Betel-
geuzestraat 8 IJmuiden, dichtzet-
ten inpandig balkon (11/09/2012), 
w12.000416 Dijkzichtlaan 7 
Santpoort-Noord, vervangen en 
vergroten dakkapel (12/09/2012), 
w12.000419 Brederoodseweg 55  
Santpoort-Zuid, kappen 4 eiken 
en kandelaberen overige bomen 
(14/09/2012), w12.000418 Snel-
liusstraat 21 IJmuiden, vervan-
gen en verwijderen van kozijnen 
(14/09/2012), w12.000417 Rijks-
weg 494 Santpoort-Noord, kap-
pen boom (14/09/2012).

Besluiten 
Op grond van de Algemene wet 
bestuursrecht kan een belang-
hebbende bij het(de)onderstaan-
de 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 (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 
Haarlem, sector bestuursrecht, 
Postbus 1621, 2003 BR Haarlem. 
Een voorlopige voorziening kan 
alleen worden aangevraagd, in-
dien er ook een bezwaarschrift 
is ingediend. Burgemeester en 
wethouders van Velsen hebben 
de volgende besluiten genomen 
(de datum van vergunningverle-
ning is tussen haakjes vermeld):

Burgemeester en wethouders van 
de gemeente Velsen hebben de vol-
gende omgevingsvergunningen 
verleend:

w12.000302 Duinvlietstraat 
25 Velsen-Noord, plaatsen dak-
kapel (voorgevel)(17/09/2012), 
w12.000359 Marie Jungiusstraat 
17 Velserbroek, plaatsen dakka-
pel (achtergevel)(17/09/2012), 
w12.000363 Sieraadstraat ong. 
IJmuiden (t.o. nr. 8), kappen boom 
(17/09/2012), w12.000364 Burg. 
Rambonetlaan ong. IJmui-
den (t.o. nr 23), kappen boom 
(17/09/2012), w12.000372 Wil-
lemsbeekweg 1 IJmuiden, plaat-
sen garagedeur (17/09/2012), 
w12.000378 Joke Smitkade 
108 Velserbroek, kappen boom 

(14/09/2012), w12.000381 Water-
loolaan 5 Driehuis, kappen 3 bo-
men (14/09/2012), w12.000382 
Middenduinerweg 64 Sant-
poort-Zuid, kappen 2 bomen 
(14/09/2012), w12.000384 Vin-
kenbaan 19 Santpoort-Zuid, 
kappen 2 bomen (14/09/2012), 
w12.000385 Planetenweg 
ong  IJmuiden, kappen 70 bo-
men (17/09/2012), w12.000391 
Velserduinweg 14 IJmuiden, 
kappen populier (17/09/2012), 
w12.000392 Middenduinerweg 
72 Santpoort-Zuid, kappen 2 bo-
men (17/09/2012), w12.000393 
Kruidbergerweg 55 Santpoort-
Noord, kappen boom (17/09/2012), 
w12.000397 Brederoodseweg 81 
Santpoort-Zuid, kappen 5 bomen 
(17/09/2012).

Evenementen
De burgemeester heeft op grond 
van artikel 2:17 APV de volgen-
de vergunning verleend voor 
het  organiseren van een evene-
ment: i12.008630 Bellatrixstraat te 
IJmuiden, Wijkthemafeest bij de 
Dwarsligger op 22 september 2012
(13/09/2012)

Collecteren
Burgemeesters en Wethouders van 
Velsen hebben op basis van art 5:13 
APV een vergunning verleend voor 
inzameling van geld of goederen:  
i12.008822 in de Gemeente Velsen, 
van 15 t/m 20 oktober 2012 voor 
Pink Ribbon (07/09/2012)

Drank en Horeca
Aangezien onderstaand besluit niet 
eerder kenbaar is gemaakt, volgt 
hier bij de volgende kennisgeving. 
Burgemeester en Wethouders heb-
ben op grond van artikel 3 Drank- 
en Horecawet de volgende vergun-
ning verleend: i12.006393 De Ruy-
terstraat 150 te IJmuiden, uitoe-
fenen van een horecabedrijf Bar 
Kismet (17 juli 2012)
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Raadsplein 27 september: carrousel en raadsvergadering
Donderdag 27 september 2012 vanaf 19.30 uur vergadert de gemeen-
teraad weer in het Raadsplein. De ingang voor de vergadering is aan 
het Plein 1945.

De agenda voor de Carrousel is als volgt:

Raadzaal
Punt 1  Onderwerp  
19.30-21.00   Verklaring geen bedenkingen omgevingsvergunning pro-
ject Roos en Beeklaan 
 
Commissieruimte 1
Punt 2  Onderwerp  
19.30-21.00   Kadernotitie Woonvisie Velsen  

Commissieruimte 2
Punt 3  Onderwerp  
19.30-21.00   Verklaring geen bedenkingen project Wijkerstraatweg 
178-180 te Velsen-Noord  

Raadzaal
Punt 4   Onderwerp  
21.30-23.00   Vrijstelling ex artikel 19, lid 1 WRO voor oprichten 4 wo-
ningen en 6 parkeerplaatsen, Kweekerslaan, Santpoort-Noord  

Commissieruimte 1
Punt 5  Onderwerp  
21.30-23.00   Initiatiefvoorstel GroenLinks – railverbinding IJmui-
den-Halfweg

Commissieruimte 2
Punt 6  Onderwerp  
21.30-23.00   Presentatie stresstest

Inspreken tijdens de carrousel:
Over de sessies 2, 3, en 4 kan worden ingesproken. Om in te spreken kunt u 
zich tot uiterlijk woensdag 26 september 16.00 uur aanmelden bij de Griffie, 
tel. 0255 567502 of via email: griffier@velsen.nl 

Over de onderwerpen die op de agenda staan, kan ook schriftelijk een reac-
tie worden gegeven. Indien deze tijdig is ingeleverd – dat kan via email: grif-
fier@velsen.nl - dan wordt de reactie vóór de vergadering naar de raadsle-
den doorgestuurd. 

Het raadspleinboekje en de nieuwsbrief met een greep uit het raadsplein ligt 
ter inzage bij de receptie van het stadhuis, evenals bij de bibliotheek aan het 
Dudokplein te IJmuiden en de bibliotheek van Velserbroek aan het Maan-
bastion. Ook kunt u de agenda en onderliggende stukken bekijken via de 
website www.velsen.nl

Ontwerpbestemmingsplan
Burgemeester en wethouders van 
Velsen zijn voornemens de ge-
meenteraad voor te stellen een 
nieuw bestemmingsplan vast te 
stellen voor het gebied De Bie-
zen.

Het ontwerpbestemmingsplan ‘De 
Biezen’ heeft betrekking op het ge-
bied tussen Driehuis, Santpoort-
Noord en de Velserbroek. Het plan-
gebied wordt in het oosten begrensd 
door de Rijksweg en de N208, in het 
zuiden door de Santpoortse Dreef, 
en in het westen en noorden door 
de spoorbaan Haarlem-Beverwijk. 
Het bestemmingsplan voorziet in de 
vervanging van (delen van) verschil-
lende oudere bestemmingsplannen 
die aan actualisering toe zijn en in 
enkele ontwikkelingen (wijzigings-
bevoegdheden ten behoeve van de 
uitbreiding van tuincentrum Haan 
en ten behoeve van verplaatsing van 
het bouwvlak van hoveniersbedrijf 
Van Schagen en uitbreiding van 
paardencentrum De Biezen). Het 
bestemmingsplan beoogt een eigen-
tijdse planologische regeling te ge-
ven voor het plangebied.

Krachtens artikel 3.8 van de Wet 
ruimtelijke ordening en afdeling 
3.4, artikel 3.12 van de Algemene 
wet bestuursrecht, ligt het ontwerp-
bestemmingsplan ‘De Biezen’ voor 

een ieder met ingang van 21 septem-
ber 2012 gedurende zes weken ter 
inzage.

Het ontwerpbestemmingsplan en 
daarop betrekking hebbende on-
derzoeken/rapportages zijn in te 
zien bij de receptie van het stad-
huis, Dudokplein 1 te IJmuiden. De 
receptie is van maandag tot en met 
vrijdag geopend van 09.00 uur tot 
16.00 uur en op donderdagavond 
van 18.00 uur tot 20.00 uur. Even-
eens is een exemplaar van het ont-
werpbestemmingsplan in te zien bij 
de centrale bibliotheek, Dudokplein 
te IJmuiden. Het bestemmings-
plan is ook digitaal te raadplegen 
op www.ruimtelijkeplannen.nl. Het 
identificatienummer van het plan 
is NL.IMRO.0453.BP1400DEBIE-
ZEN1-O001.

Gedurende de termijn dat het ont-
werpbestemmingsplan ter inzage 
ligt, kan een ieder zijn of haar ziens-
wijzen omtrent het ontwerp ken-
baar maken. Indien u dit schriftelijk 
doet kunt u de zienswijzen richten 
aan de gemeenteraad van Velsen, 
Postbus 465, 1970 AL IJmuiden. 
Voor mondelinge zienswijzen kunt 
u een afspraak maken met de heer P. 
Blom (telefoon 0255-567200).

IJmuiden, 20 september 2012

Uitgebreide procedure
Uitgebreide voorbereidingspro-
cedure – ter inzage ontwerpom-
gevingsvergunning en ontwerp-
verklaring van geen bedenkingen.

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

w11.000758  Vlietweg 16 Santpoort-
Noord – plaatsen van een aandui-
dingsmast McDonald’s. 

De aanvraag wordt voorbereid met 
de uitgebreide procedure en met toe-
passing van de buitenplanse afwij-
king als bedoeld in artikel 2.12 eer-
ste lid sub a onder 3° Wabo. De aan-
vraag, de ontwerpomgevingsvergun-
ning, de ontwerpverklaring van geen 
bedenkingen en de overige bijbeho-
rende stukken liggen met ingang van 

21 september 2012 gedurende zes 
weken ter inzage bij de afdeling Pu-
bliekszaken. Tevens zijn deze stuk-
ken digitaal in te zien op de websi-
te velsen.nl via het menu bekendma-
kingen/downloads ontwerpomge-
vingsvergunning. 
Tijdens deze periode van terinza-
gelegging, kan eenieder naar keuze 
mondeling of schriftelijke zienswij-
zen inbrengen tegen zowel de ont-
werpomgevingsvergunning 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.




