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Welke waarde heeft dat huis?
Een landelijke databank, waar de
WOZ-waarde van alle woningen
in Nederland op staan – dat is
www.WOZwaardeloket.nl. Steeds
meer gemeenten sluiten daarop
aan. Velsen sluit aan per 1 november a.s.

gen in de gemeente Velsen inzien op https://mijnwozwaarde.
nl/?gemeente=velsen.
Vragen? Bel de gemeente Velsen via
0255 567200. (foto: gemeente Velsen)

Per 1 oktober 2016 zijn de WOZwaardes van woningen openbaar.
Daardoor kan iedereen makkelijker
WOZ-waardes van woningen met
elkaar vergelijken. U kunt zien of
de WOZ-waarde van uw eigen huis
klopt met de aanslag die u daarvoor
krijgt (waarde peildatum 1 januari 2015), maar ook de WOZ-waarde
zien van een andere woning in Velsen of ergens anders in Nederland.
Tenminste, van de gemeenten die
zijn aangesloten op die landelijke
databank.

Duurzaamheidsmarkt

Duurzame Helden op
Plein 1945 in IJmuiden

Op Plein 1945 in IJmuiden kunt u
duurzame helden uit Velsen en de
regio ontmoeten: ondernemers en
initiatiefnemers die niet alleen voor
winst gaan, maar iets goeds voor het
milieu en mens willen doen met hun
activiteiten. Ook kunt u terecht voor
tips en informatie om zelf een duurzame held te worden.
Winkeliers in IJmuiden, op en in
de buurt van Plein 1945, doen mee.

Gezamenlijke aanpak succesvol

Betere luchtkwaliteit
De luchtkwaliteit in de IJmond
is de afgelopen jaren verbeterd.
De datarapporten van het meetnet in de IJmond laten sinds 2012
een dalende trend in fijnstof zien
(PM10). De vier IJmondgemeenten werken daar al vier jaar samen aan.

Hoe vind je de balans tussen noodzakelijke ruimtelijke en economische ontwikkelingen en verbetering van de luchtkwaliteit, met de
nadruk op het tweede? Daar hebben de IJmondgemeenten de afgelopen jaren aan gewerkt, en met
succes. Denk aan de reconstructie
van de Velsertraverse, de extra pont
over het Noordzeekanaal, een fietsstimuleringsprogramma en shuttlediensten van station Beverwijk naar

Velsen sluit op 1 november aan.
Tot die tijd, vanaf 1 oktober, kunt
u de WOZ-waardes van wonin-

Op zaterdag 8 oktober organiseert de gemeente Velsen samen
met Omgevingsdienst IJmond
een duurzaamheidsmarkt. Dit
jaar is er het Festival Duurzame
Helden van Velsen. Wethouder
Floor Bal: “Het is prachtig om te
zien hoeveel aandacht er in Velsen en de regio is voor alle soorten van duurzaamheid. De duurzame helden verdienen het podium dat zij op 8 oktober krijgen!”

twitter.com/gemvelsen

Sommigen staan op de markt, anderen hebben die dag een kortingsactie op duurzame producten. En met
speciale vragen voor de gemeente
kunt u op speeddate met wethouder
Floor Bal.
Er is ontzettend veel te doen. Samen met andere inwoners, met leveranciers en aannemers, en met
diverse initiatiefnemers uit Velsen
kunt u energie en geld besparen en
uw wooncomfort vergroten. Er zijn
elektrische fietsen om uit te proberen en elektrische auto’s. Voor de
kinderen zijn er knutselactiviteiten
en spelletjes.
Om 11.00 uur start de Energy Battle, die wordt geopend door wethouder Floor Bal (Milieu). Kijk voor
meer informatie op www.odijmond.
nl/dagvandeduurzaamheid en op
www.klimaatverbondenergybattle.
nl.

bedrijventerreinen in de IJmond.
Maar ook de walstroom in Zeehaven
IJmuiden en extra laadpalen voor
elektrische auto’s hebben geholpen
om de luchtkwaliteit te verbeteren.
Visie luchtkwaliteit
De vier gemeenten Beverwijk,
Heemskerk, Velsen en Uitgeest
zitten in het platform Milieu en
Gezondheid, dat weer nauw samenwerkt met Omgevingsdienst
IJmond,
GGD
Kennemerland
en Provincie Noord-Holland. De
IJmondgemeenten werkten in de afgelopen jaren vanuit de Visie Luchtkwaliteit 2012-2016. Deze wordt geevalueerd en op dit moment wordt
er aan een nieuwe visie gewerkt, die
doorgaat op de successen uit de huidige.
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Van 3 tot 10 oktober

Week van de Opvoeding
Wordt die puber op de bank ooit
volwassen? Wilt u uw kind lekker een middag laten spelen? Of
meer weten over de kracht van
positief opvoeden? U kunt het allemaal meemaken in de week van
de opvoeding, van 3 tot en met 9
oktober!

Puberexpert Marina van der Wal,
bekend van Koffietijd en vrouw.
nl, zorgt op dinsdagavond 4 oktober vanaf 20.00 uur voor een luchtige lezing ‘Puber in huis, hoe hou je
het gezellig’ in Het Terras in Santpoort-Noord. Van der Wal heeft een
herkenbaar verhaal voor ouders die
wel eens voor rotte vis worden uitgemaakt, die gaan begrijpen dat die
zak hooi op de bank gewoon aan het
groeien is en dat kinderen nooit volwassen worden als ze niet hun eigen fouten mogen maken. In de pauze en na de lezing is er gelegenheid
om vragen te stellen. Op woensdag 5
oktober staat om 14.00 uur wijkcen-

trum De Stek in Velsen-Noord garant voor een middag vol plezier met
stormbanen, springkussens, fietscross parcours, groot bibberspiraal
en meer attributen. Hier kun je naar
hartenlust knutselen, springen, rennen en spelen!
Op woensdag 5 oktober is om 19.30
uur de lezing ‘De kracht van positief
opvoeden’ voor ouders en opvoeders van kinderen van 0 tot 12 jaar
in de Centrale Bibliotheek in IJmuiden. U hoort hoe die aanpak helpt
bij het succes van uw kinderen op
school en hun relaties met anderen.
De lezing is gratis en er zijn beroepskrachten om u te horen en te adviseren. De avond duurt tot 21.30 uur.

Telstar Street League
Met een afgemeten een-tweetje
hebben oud-Telstarspeler Ruud
Geels en sponsor Michiel Dussel
(Van Mossel Peugeot) op woensdag 21 september de aftrap gedaan van de Telstar Street League
2016. Dit gebeurde op het kunstgrasveld aan de Wieringer Aak in
Velserbroek, waar de eerste van
vier voorrondes werd gespeeld.

De volgende voorrondes zijn op 28
september op het Homburgplantsoen in IJmuiden, op 5 oktober op
het veldje aan het Delftplein/Dijkzichtlaan op de grens van Haarlem
en Santpoort en op 12 oktober op het
Cruijff Court in Zeewijk. Om de finale te halen moet er ook een wijkbij-

drage worden gedaan. Dat kan iets
zijn als jongeren die iets voor ouderen in de buurt doen, of zwerfvuil opruimen uit de wijk. Daarmee kunnen
net zoveel punten worden gehaald
als met het voetballen.
De finale is op 28 oktober in het stadion van Telstar. Jongens- én meidenteams van 12 t/m 16 jaar kunnen
zich nog aanmelden bij de buurtsportcoaches of via de website www.
telstarstreetleague.nl. Daar staan
ook meer foto’s en een video-impressie van de voorronde in Velserbroek.
De gemeente Velsen zet buurtsportcoaches in, die helpen bij de werving
van jongeren en een deel van de organisatie op zich nemen. (foto: Ron
Pichel)

Festival Industriecultuur IJmuiden

Vier de industriecultuur!
De vissersboten in de haven, de
hoogovens aan de horizon en het
water dat zich overal laat gelden. Beleef de industriecultuur
van IJmuiden tijdens drie weekenden in oktober! Er zijn speciale
rondleidingen bij bedrijven, theatervoorstellingen, tentoonstellingen en industriële gebouwen zijn
spectaculair verlicht.

De rijke industriële geschiedenis van Velsen staat drie weekenden volop in de aandacht. In Vishal
D, aan de Halkade in IJmuiden, zal
de voorstelling ‘De Verhalenvisser
van IJmuiden’ vijf keer verschijnen.
De Verhalenvisser (een voorstelling
van theatermakers Prins te Paard)
is een mythische figuur die het midden houdt tussen een visser en een
jutter. Met zijn zeilkar duikt hij op
op plaatsen waar oude verhalen ten
prooi dreigen te vallen aan sloophamer, graafmachine of vergetelheid.
Een gratis voorstelling voor jong en
oud.
Tussen 7 en 23 oktober worden ook
twee IJmuidense iconen uitgelicht:
de watertoren aan de Dokweg en de
toren van het Zee- en Havenmuseum. Zij laten hun licht schijnen over
de oude haven. Vanuit de toren van
het museum is voor de echte zeerot

ook een bericht in morsecode te ontcijferen! Op 8 en 9 oktober vertellen
oud-werknemers over het werken
bij IJmuidense industrieën. Op die
dagen kunt u per boot op IJmuidense havensafari. En op 21 en 22 oktober zijn er speciale rondleidingen bij
TATA Steel en cementfabriek ENCI.
Het hele programma van Industriecultuur IJmuiden staat op www.industriecultuurijmuiden.nl en reserveer uw gratis kaartjes voor de activiteiten. (foto: Cultuurcompagnie)
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Meer buurtsportcoaches?
Meer sport en beweging in de
wijk – daar zorgen buurtsportcoaches voor. Velsen heeft er goede
ervaringen mee en wil de formatie graag uitbreiden. Eind 2016
wordt bekend of dat kan.

Al sinds 2009 werkt Velsen met
buurtsportcoaches. En met succes!
Mede door hun inzet zijn meer inwoners in Velsen gaan bewegen. In
2004 was de sportdeelname 64%
en in 2015 was het 74% (Leefbaarheidsmonitor 2015).
De extra formatie buurtsportcoaches is vooral bedoeld voor volwassenen en ouderen, want 48% van de

Velsense volwassenen is te zwaar,
en bij ouderen is dat zelfs 59% (Gezondheidsatlas GGD Kennemerland
2012). Deze groepen bereikt Velsen
nog niet voldoende. Overgewicht en
te weinig bewegen leiden tot veel gezondheidsrisico’s, zoals Diabetes
type 2. Samen sporten & bewegen
is goed voor de gezondheid van de
deelnemers, niet alleen lichamelijk
maar ook sociaal.
Velsen wil de formatie met extra
geld van het rijk graag uitbreiden;
vandaar de aanvraag. Aan het eind
van 2016 wordt bekend of die wordt
gehonoreerd. (foto: gemeente Velsen)

2.000 kinderen deden mee

Schooljudo groot succes
Vrijdag 23 september. In Velsen
worden de schooljudo clinics afgesloten door schooljudo ambassadeur en Olympisch topper Dex
Elmont (met microfoon).

Wethouder Baerveldt (sport) zit
naast hem op de mat. Er deden wel
2.000 kinderen aan schooljudo mee.

2Basics organiseerde het, en Velsen
ondersteunde dat initiatief van harte.
Judo helpt kinderen met hun zelfvertrouwen en weerbaarheid, en draait
om waarden als respect, samenwerking, discipline, beheersing, vertrouwen en heel veel plezier. (foto: Ko van
Leeuwen)

Aanwezigen in gesprek over alles wat mooi en lelijk is

Overmooi Noord-Holland strijkt neer in IJmuiden
Een zonnig Plein 1945 en een reuzenkaart van de provincie NoordHolland. Op vrijdag 23 september
gingen de aanwezigen met elkaar in
gesprek over alles wat mooi en lelijk
is in Velsen en Noord-Holland. Het
slotwoord was voor Wethouder Ronald Vennik van Ruimtelijke Ordening. (foto’s: Reinder Weidijk)
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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 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-aanhuisbladen 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.

Aanvragen
Burgemeester en wethouders van
de gemeente Velsen maken bekend dat zij in de periode van 17
september 2016 tot en met 23
september 2016 de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning hebben ontvangen op
grond van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht. De datum van ontvangst is tussen haakjes vermeld.

IJmuiden
Kanaalstraat 257, aanbrengen gevelobject Witte Theater (23/09/2016)
19102-2016;
Frans Naereboutstraat 14, veran-

deren bedrijfsgebouw in 4 appartementen (20/09/2016) 19110-2016;
Orionweg ong., plaatsen anker op rotonde (19/09/2016) 18777-2016.
Santpoort-Noord
Hoofdstraat 270, plaatsen tuinmuur
(20/09/2016) 19009-2016
.
Santpoort-Zuid
Bloemendaalsestraatweg 5, constructieve doorbraak tussenmuur
(19/09/2016) 18751-2016.
Velsen-Zuid
Minister van Houtenlaan 123, wijzigen brandscheidingen en aanbren-

gen verlaagd plafond (23/09/2016)
19050-2016.
Velsen-Noord
Concordiastraat 84, wijziging reeds
verleende vergunning (uitvoering en
gebruik loods)(22/09/2016) 190562016;
Reyndersweg 201 A, B, en C, veranderen 3 bunkers (20/09/2016)
18849-2016.
Velserbroek
L. Zocherplantsoen 63, vergroten
woning met uitbouw (22/09/2016)
19088-2016;
Galle Promenade 15, wijzigen brand-

compartimentering (20/09/2016)
18865-2016;
Hofgeesterweg 3, veranderen en
vergroten stal (21/09/2016) 188772016;
Grote Buitendijk 26, plaatsen dakkapel (voorgevel)(20/09/2016) 188432016.
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

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. Het college van Burgemeester en wethouders van Velsen heeft omgevingsvergunning
verleend voor:

delijke stacaravan
14877-2016.

(19/09/2016)

Santpoort-Zuid
Harddraverslaan 50, kappen boom
(26/09/2016) 16564-2016;
Olga von Götschslaan 1, kappen
boom (21/09/2016) 15171-2016;
Wüstelaan 68 A, wijzigen constructie en aanbrengen buitengevelisolatie (22/09/2016) 17469-2016;
Brederoodseweg 41, plaatsen tij-

IJmuiden
Velserduinplein ong., plaatsen bloemenkiosk (tijdelijk) (22/09/2016)
17562-2016;
Radarstraat 133, vergroten berging
(26/09/2016) 11723-2016;
Halkade 4 Vishal D, tijdelijk gebruiken pand voor enkele theatervoorstellingen (26/09/2016) 16853-

Santpoort-Noord
Valckenhoeflaan 15, vergroten woning (26/09/2016) 13933-2016;
Santpoortse Dreef 1, plaatsen 2
hellingbanen bij perron 1 en 2
(23/09/2016) 15840-2016;
Molenveltlaan 14, verhogen nok en
plaatsen dakkapel (23/09/2016)
17411-2016.

2016;
Eksterlaan 10, aanbrengen verdiepingsvloer en aanpassen spantcontructie (26/09/2016) 18094-2016.
Velserbroek
Galle Promenade 15, veranderen
voor- en achtergevel (23/09/2016)
14426-2016;
Floraronde 46, wijzigen voorgevel
(23/09/2016) 16692-2016.
Vergunningen Algemene Plaatselijke Verordening
APV artikel 2:17 Evenementen
Mountainbike Beach Battle. Strandbad zuid Wijk aan Zee, 27 november
2016 11.00 tot 16.00 uur
(22/09/2016) 11412-2016;
Nationale Hulpverlenersdag Velsen, Plein 1945 te IJmuiden, 2 ok-

goede coördinatie en voldoende
inzet van de hulpdiensten (ambulances, brandweer en politie)

www.

.nl

Evenementen die in 2017 gaan
plaatsvinden moeten vóór 15 okto-

aanmeldingsformulier te downloaden. Dit kunt u mailen naar evenementen@velsen.nl.

sen via telefoonnummer 0255567200.

Meiden Velsen naar Ajax

DKV organiseert schoolkorfbaltraining
tegen Rapid B1. DKV begon
met een kleine voorsprong en
stond in de rust voor met 4-3.
In de tweede helft verloor het
team echter de concentratie waardoor vaak de bal niet
goed aankwam en veel aanvallen mislukten. Ook bij Rapid werd weinig gescoord,
wat leidde tot de teleurstellende eindstand van 6-6. DKV B1
staat nog steeds bovenaan in
het klassement, en met nog
twee wedstrijden te gaan ligt
het kampioenschap binnen
handbereik.
DKV B2 moest uit tegen Swift
in Amsterdam. De wedstrijd
begon wat stroef, waardoor
DKV in de rust tegen een 3-1
achterstand aankeek. DKV
kwam echter heel mooi terug met verschillende soorten
doelpunten gemaakt door Tamara, Roos, Sien, Xian en Kim.
Uiteindelijk won DKV met 8 te-

gen 7. 2DKV D maakte het dit
weekend erg spannend. De
spelers deden goed hun best,
maar de tegenstanders waren
wel erg sterk. Uiteindelijk werd
het in Wijde Wormer in de laatste 2 minuten een gelijkspel:
5-5. DKV staat nu bovenaan in
het klassement.
Dit team zoekt nog nieuwe
spelers om dit gezellige team
uit te breiden.
DKV 1 mocht aantreden tegen Triaz in Amsterdam. Vanaf het begin af aan bleek Triaz
een taaie. Zo gemakkelijk als
de ballen er een week eerder
invielen zo moeizaam ging het
afgelopen zaterdag. Na een
ruststand van 6-5 verloor DKV
onnodig met 10-9. Met wat
meer zuiverheid in de schoten
had DKV de punten mee naar
huis kunnen nemen. Nu volgende week maar stunten tegen Reeuwijk.

Driehuis - Zaterdag zijn de
meiden van RKVV Velsen O13
(11 en 12 jaar) op bezoek geweest bij Ajax. Zij waren uitgenodigd naar aanleiding
van het samenwerkingsverband tussen de clubs Velsen
en Ajax en waren gast bij de
wedstrijd Ajax-PEC Zwolle.
De meiden hadden eerst
zelf hun wedstrijd gevoetbald en afgesloten met een
2-0 overwinning in Beverwijk.
Topscoorster Nadie Bosman
pikte ook weer haar goaltje mee. Na eerdere overwinningen op ZOB en Waterloo werd nu dus het team
van DEM verslagen. Vol trots

www.

Evenementen die in 2017 gaan
plaatsvinden moeten vóór 15 oktowil de gemeente daar op tijd een
overzicht van hebben: een evenementenkalender.

ber worden aangemeld. Op www.velsen.nl onder Velsen Actueel staat
hoe u dat kunt doen; daar is ook het
aanmeldingsformulier te downloaden. Dit kunt u mailen naar evenementen@velsen.nl.

Velsen - Op 6 oktober verzorgt DKV in Sporthal Zeewijk een training voor alle kinderen die willen oefenen voor
het schoolkorfbaltoernooi en
voor kinderen die meer willen
weten over korfbal. De training
is voor de groepen 3 en 4 van
18.00 tot 19.00 uur en voor de
groepen 5 en 6 van 19.00 tot
20.00 uur. Spelers van DKV en
Jelmer Knossen van KorfbalKids zijn aanwezig om les te
geven en korfbalspelletjes te
doen. Na deze training kunnen
kinderen beter schieten, aanvallen en verdedigen. Opgeven is niet nodig.
Afgelopen weekend werd er
ook weer gespeeld voor de
competitie. DKV B1 mag dan
wel eerste staan in het klassement, dat betekent nog niet
dat alle wedstrijden makkelijk
gewonnen worden. Dit bleek
in de wedstrijd van deze week

www.

gingen de meiden met coach
Myriam de Graaf en ouders
dan ook richting Amsterdam.
Ze kregen een mooie wedstrijd met veel doelpunten
voorgeschoteld. Na het laatste fluitsignaal en een 5-1
overwinning voor Ajax kon
iedereen met een tevreden
gevoel weer naar huis.
Velsen is nog op zoek naar
meiden die het team kunnen
versterken. Er zijn meerdere leeftijdscategorieën waarvoor meiden aangemeld kunnen worden. Dat kan bij Willem Lamers, telefoon 0627052761 of willem.lamers@
ziggo.nl.

.nl
.nl

Elk jaar zijn er tientallen evenementen in de gemeente Velsen en
in de regio Kennemerland. Voor
goede coördinatie en voldoende
inzet van de hulpdiensten (ambulances, brandweer en politie)

Wie geen internet heeft kan het formulier opvragen bij het Klant Contact Centrum van de gemeente Velsen via telefoonnummer 0255567200.

Evenementen 2017 nu aanmelden
tober 2016 11.00 tot 16.00 uur
(23/09/2016) 15337-2016;
Beachmarathon Hoek v. HollandDen Helder, 30 oktober 2016 tussen 8.30 en 11.00 uur (26/09/2016)
11785-2016;
Nostalgische
Kermis,
Hoofdstraat en kermisterrein Santpoort-

Noord op 30 september en 1 en 2
oktober van 14:00 tot 24:00 uur
(26/09/2016) 14252-2016;
Duurzaam Festival Dag van de Duurzaamheid op 8 oktober 2016 van
11:00 uur tot 16:00 uur (26/09/2016)
17711-2016.

APV artikel 5:18 Standplaatsen
Verkoop van ambachtelijke worsten Kennemerplein op woensdag
van 5 oktober t/m 28 december 2016
(26/09/2016) 16339-2016.

APV artikel 5:5 Werkzaamheden
buiten reguliere werktijden
8 tot 17 oktober 2016 Rijksweg te
Santpoort-Noord en Velsen-Zuid,
Kweekesteinsweg te Velsen-Zuid,
en Kapelweg te Driehuis, aanbrengen kunststof kous in bestaande riolering.
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