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Behandeling begroting 2014
Woensdag 16 oktober 2013 be-
spreekt de gemeenteraad Velsen 
de begroting 2014 in een open-
bare raadsbrede sessie van het 
Raadsplein, aanvang 19.30 uur in 
het Telstarstadion.

De fracties geven een eerste oordeel 
over de begroting. Aan het begin van 
de sessie kan over de begroting wor-
den ingesproken. Insprekers dienen 
zich wel aan te melden bij de griffie 
uiterlijk dinsdag 15 oktober, 16.00 
uur, tel. 0255-567502 of e-mail: grif-
fier@velsen.nl. 

In de raadsvergadering op donder-
dag 7 november 2013 geven de frac-
ties hun oordeel over de begroting 
en lichten ingediende moties en 
amendementen toe. Het college van 
burgermeester en wethouders geeft 

hier een reactie op. Vervolgens dis-
cussiëren de raadsleden met elkaar 
over de ingediende moties en amen-
dementen. Aan het eind van deze 
raadsvergadering worden eventuele 
wijzigingen en voorstellen in stem-
ming gebracht en stelt de gemeente-
raad de begroting 2014 vast.

In de begroting 2014 staat wat 
de gemeente Velsen in 2014 wil  
bereiken en hoeveel dat kost. De  
begroting is gebaseerd op de per-
spectiefnota zoals deze in juni 
door de raad is vastgesteld. Bij het  
opstellen van de perspectiefnota en 
de ontwerpbegroting 2014 heeft ook 
de strategische agenda 2013-2016 
een belangrijke rol gespeeld. Deze 
strategische agenda is gebaseerd op 
de Visie op Velsen 2025: kennisrijk 
werken in Velsen.

Campagne Burgernet
Sinds de start van de landelijke 
Burgernet campagne op 6 sep-
tember 2013 hebben zich in de 
gemeente Velsen maar liefst 488 
nieuwe ‘BN-ers’ (Burgernet deel-
nemers) aangemeld via de web-
site www.burgernet.nl. In totaal 
doen er in Velsen nu 3325 mensen 
aan mee.

Met de toename van het aantal nieu-
we ‘BN-ers’ neemt de pakkans van 
criminelen bij een Burgernetactie 
meer dan evenredig toe. Nu kunnen 
ook vermissingen sneller en vaker 
worden opgelost. Burgernet draagt 
zo bij aan een betrokken, sociale en 
veiligere woonomgeving. Burge-
meester Weerwind: “Ik ben blij met 
de toename van het aantal Burger-
netdeelnemers in Velsen, maar we 
zijn er nog niet! Hoe meer mensen 
lid worden van Burgernet, hoe beter 

we samen de gemeente veilig kunnen 
maken.” Sinds de campagne-aftrap 
door minister Opstelten van Vei-
ligheid en Justitie zijn er landelijk 
100.000 nieuwe ‘BN-ers’ (Burgernet-
ters) bijgekomen. In Velsen staat de 
teller nu op 3.325 deelnemers. 

Een misdrijf oplossen of uitkijken 
naar een vermist persoon – daar 
wordt de buurt bij betrokken via Bur-
gernet. Buurtbewoners en onderne-
mers die zich bij het netwerk hebben 
aangemeld, ontvangen na een mis-
daad een spraak- of sms-bericht met 
een duidelijke omschrijving van een 
persoon of voertuig. Als zij de ver-
dachte zien of andere aanwijzingen 
hebben, kunnen zij gratis bellen naar 
0800-0011. Zo kan de politie sneller 
en gerichter zoeken. Kijk voor aan-
melden of meer informatie op www.
burgernet.nl.

School in 2014 in gebruik

Eerste paal nieuwbouw
basisschool De Klipper
Dinsdag 8 oktober heeft wethou-
der Annette Baerveldt de eerste 
stalen kolom geplaatst als start 
voor de nieuwbouw van basis-
school De Klipper in IJmuiden.

Er wordt al lang gewerkt aan nieuw-
bouwplannen voor De Klipper. In de 
zomer van 2012 is de locatie aan de 
Eenhoornstraat als tijdelijke huis-

vesting ingericht. Het oude gebouw 
is inmiddels gesloopt en er is een 
mooi gebouw ontworpen dat weer 
jaren meekan en dat ook goed past 
in de omgeving van de Orionweg in 
IJmuiden.

Rond de zomervakantie in 2014 kan 
de school in gebruik worden geno-
men. (foto: Reinder Weidijk)

Bezoek Remkes aan Velsen
Op vrijdag 4 oktober bezocht Commissaris van de Koning de heer J.W. Rem-
kes de gemeente Velsen. De visserijsector stond centraal. Op de foto (vlnr) 
de heer Remkes, wethouder Economische zaken Arjen Verkaik, mevrouw 
Carolien Vrolijk van rederij/visserijmaatschappij Cornelis Vrolijk, en de di-
recteur Zeehaven IJmuiden NV Peter van de Meerakker. (foto: Reinder Wei-
dijk)

Aanpassing Doorneberglaan
Vrachtverkeer dat vanaf de Door-
neberglaan rechtsaf de Planeten-
weg in Zeewijk, IJmuiden opgaat, 
heeft moeite met de krappe bocht 
aldaar. Daarom wordt die bocht 
aangepast bij de afronding van de 
herinrichting van de Planetenweg.

De inrit naar de Doorneberglaan 
wordt breder gemaakt, waardoor de 
parkeerstrook aan de Planetenweg 
daar iets korter wordt. De gemeen-
te plaatst een obstakel in de hoek 
van de bocht om de auto in het eerste 
parkeervak te beschermen.
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Expositie ‘Telstar 50 jaar’
Op zaterdag 5 oktober 
heeft Annette Baerveldt 
de expositie ‘Telstar 50 
jaar’ geopend. 

Zij deed dat samen met 
een coryfee van Telstar., 
oud-speler Fred Bischot. 
Telstar bestaat in 2013  
50 jaar. Speciaal voor deze 
gelegenheid is van de be-
wogen geschiedenis van 
50 jaar Telstar een expo-
sitie gemaakt, die de ko-
mende acht maanden te 
zien zal zijn in de biblio-
theek van Velsen aan het 
Dudokplein in IJmuiden. 
(foto: Telstar)

Werk aan de weg
De trottoirs van de Homburg-
straat, Gulikersstraat, Warmenho-
venstraat en van Leeuwenstraat, 
beide tussen het Van Poptaplant-
soen en de Wijk aan Zeeërweg in 
IJmuiden, worden opnieuw bete-
geld. Het werk begint maandag 14 
oktober.

Tijdens de werkzaamheden moe-
ten de auto’s buiten het werkterrein 
worden geparkeerd. De bewoners 
worden 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 Bie Wegenbouw B.V. voert het 
werk uit in opdracht van de gemeen-
te Velsen; het gaat ongeveer twaalf 
weken duren. De aannemer infor-
meert de omwonenden per brief.

De gemeente probeert de overlast 
van de werkzaamheden zoveel mo-
gelijk te beperken. Meer informatie 
bij de gemeente Velsen via 140255.

Derde stadslezing Velsen
De derde stadslezing van de gemeente Velsen, op woensdag 2 oktober 2013, 
stond in het teken van 200 jaar Koninkrijk. Op inspirende wijze verbond 
Professor dr. Herman Pleij tijdens zijn lezing de geschiedenis van ons land 
met de hedendaagse situatie. Wilt u weten wat het comité 200 jaar Konink-
rijk de komende tijd organiseert kijk dan op www.200jaarkoninkrijk.nl. (fo-
to: Reinder Weidijk)

Raadsbijeenkomst 
IJmondgemeenten over 
regionale samenwerking
In opdracht van de gemeente Be-
verwijk, Heemskerk, Uitgeest en 
Velsen is een kansenonderzoek 
geweest naar regionale samen-
werking. In vervolg op dit onder-
zoek is een plan van aanpak opge-
steld.

De vier gemeenteraden bespreken op 
15 oktober 2013 tijdens een IJmond-
raadsbijeenkomst het plan van aan-
pak en de verdere uitwerking van 
het kansenonderzoek. Per fractie is 
er één woordvoerder. Het raadsvoor-
stel over het vervolg van het kansen-
onderzoek wordt uiteindelijk apart 
in de vier raadsvergaderingen van 
de vier gemeenten vastgesteld. Hier-

in wordt voorgesteld meer te gaan  
samenwerken in de IJmond, waar-
bij de raden het voortouw willen  
nemen. Er moet een regiegroep wor-
den ingesteld waarin burgemees-
ters, vertegenwoordigers van de ra-
den, gemeentesecretarissen en grif-
fiers op korte termijn een uitge-
werkt voorstel voor een samenwer-
kingsvorm en een inhoudelijke agen-
da voorleggen. De raadsbijeenkomst 
is bedoeld om na te gaan of de raden 
van de vier IJmondgemeenten zich 
kunnen vinden in deze voorgestel-
de aanpak van een betere samenwer-
king en vindt plaats in het gemeen-
tehuis van Heemskerk, Maerten van 
Heemskerckplein 1 te Heemskerk.

Hondencontrole is gestart
De firma Thorbecke uit Heerhugo-
waard begint in opdracht van de 
gemeente Velsen binnenkort met 
een hondencontrole. Aan de hand 
van de belastingadministratie van 
de gemeente gaat een aantal hon-
dencontroleurs de aanwezigheid 
van honden controleren.

Waarom controle?
Wie een hond heeft, moet dat mel-
den bij de gemeente en moet honden-
belasting betalen. De gemeente ver-
stuurt de aanslagen daarvoor. Om dat 
goed te kunnen doen, controleert de 
gemeente regelmatig hoe het met het 
hondenbezit in Velsen gesteld is. Als 
u niet thuis bent, zal de controleur ter 
plaatse beoordelen of er wel of niet 
één of meer honden aanwezig zijn. 
De controleur laat dan een informa-
tiebrief met een aangiftebiljet hon-
denbelasting achter. De hondencon-
troleurs kunnen zich legitimeren met 
een door de gemeente verstrekt legiti-
matiebewijs.

Voorkom een boete
Heeft u sinds kort een hond en bent 
u nog niet in de gelegenheid geweest 
daarvan aangifte te doen, dan kunt 
u uw hond (alsnog) aanmelden bij 
de afdeling Belastingen en Invorde-
ring. U kunt een aangiftebiljet hon-
denbelasting telefonisch aanvra-
gen bij de afdeling Belastingen en In-
vordering van de gemeente, telefoon 

0255-567322. U kunt het ook afha-
len bij het Klanten Contact Centrum 
op het stadhuis, Dudokplein 1, 1970 
AL IJmuiden of  downloaden van de 
gemeentelijke website, www.velsen.
nl./ digitaal loket./producten en dien-
sten/ hondenbelasting/ aanvragen/ 
aangiftebiljet downloaden.

Wanneer u geen aangifte doet, en de 
hondencontroleur treft wel een hond 
aan, moet u niet alleen de aanslag 
hondenbelasting betalen maar ook 
een wettelijke geldboete.

Tarieven voor honden
• Voor de eerste hond € 91,71
• Voor de tweede hond € 116,17  
• Voor iedere hond boven het aantal 

van twee € 130,49
• Voor kennels € 642,97.

Meer informatie
Meer informatie over hondenbelas-
ting op www.velsen.nl.
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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 vergunnin-
gen, burgerzaken, buurtbemiddeling, bureau 
discriminatiezaken, ondernemersloket, open-
bare 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 bestem-
mingsplan, omgevingsvergunning of daaraan ge-
relateerde vragen kunt u een afspraak maken met 
één van vakspecialisten via 14 0255.

Burgerzaken werkt uitsluiten op afspraak. Via on-
ze 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 Con-
tact Centrum van het stadhuis kunt u een formu-
lier krijgen waarop u uw melding of klacht kunt 
noteren. Dit formulier kunt u sturen naar Bureau 
Discriminatiezaken Kennemerland in Haarlem. 
Meer informatie www.bdkennemerland.nl.

Bekendmakingen

Aanvragen
Burgemeester en wethouders van 
de gemeente Velsen maken be-
kend dat zij in de periode van 28 
september 2013 tot en met 4 ok-
tober 2013 de volgende aanvra-
gen hebben ontvangen voor een 
omgevingsvergunning op grond 
van de Wet algemene bepalingen 
omgevingsrecht. De datum van 
ontvangst is tussen haakjes ver-
meld.

IJmuiden 
Keetberglaan 4 8000, uitbreiden ke-
telhuis (04/10/2013) w13.000398;
Bik- en Arnoldkade 22, veranderen 
woon-werkpand tot 4 appartemen-
ten (02/10/2013) w13.000391;
Heerenduinweg 43 8000, oprichten 
Ziggo datacentrum (27/09/2013) 
w13.000382.

Velsen-Zuid 
Oostbroekerweg 17, plaatsen recla-
mebord (02/10/2013) w13.000390.

Santpoort-Noord
Dijkzichtlaan 1, kappen 6 bomen 
(04/10/2013) w13.000394;
Middenduinerweg 1, plaatsen groen-
drager, plaatsen dakkapel voorzij-
de, maken constructieve doorbraak 
(02/10/2013) w13.000388.

Santpoort-Zuid
Brederoodseweg 66, kappen boom 
(04/10/2013) w13.000395.

Driehuis
P.C. Hooftlaan 33, plaatsen dakop-
bouw (achterzijde)(03/10/2013) 
w13.000393;
Spieghellaan 13, kappen kastanje-
boom (01/10/2013) w13.000385.

Velserbroek
De Kamp 79, kappen boom 
(03/10/2013) w13.000392;
Broeklanden 3 en 5, kappen 200 bo-
men (01/10/2013) w13.000386;
Broekeroog ong., kappen 4 populie-
ren (01/10/2013) w13.000384.
Ronde Zonnedauw 8, 14, 18 en 22, 
kappen 14 bomen (01/10/2013) 
w13.000389.

Velsen-Noord
Heirweg 2, oprichten Brede School 
(04/10/2013) w13.000396;
Geelvinckstraat 103, plaatsen dak-
opbouw (04/10/2013) w13.000399;
Wijkerstraatweg 108, kappen boom 
(02/10/2013) w13.000387.

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 artikel 
3.9. van de Wet algemene bepalingen 
omgevingsrecht de termijn waar-
binnen zij op de volgende aanvra(a)
g(en) dienen te beslissen verlengd 
met zes weken:

IJmuiden
Cornwallstraat 4, oprichten bedrijfs-
gebouw (07/07/2013) w13.000242.

Santpoort-Noord
Marowijnestraat 15, wijzigen reeds 
verleende dakkapel (09/08/2013) 
w13.000297.

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 
weken na de dag van verzen-
ding van het besluit een gemo-
tiveerd bezwaarschrift indie-
nen bij het bestuursorgaan dat 
het besluit heeft genomen (zo-
als college van Burgemeester en 
wethouders van Velsen of Bur-
gemeester van Velsen Postbus 
465, 1970 AL IJmuiden), dan wel 
langs elektronische weg (elek-
tronisch formulier op www.vel-
sen.nl; werkt alleen in combina-
tie met inloggen via DigiD).In 
spoedeisende gevallen kan een 

voorlopige voorziening worden 
gevraagd bij de voorzieningen-
rechter van de rechtbank Noord-
Holland, locatie Haarlem, sec-
tor bestuursrecht, Postbus 1621, 
2003 BR Haarlem. Een voorlopi-
ge voorziening kan alleen wor-
den aangevraagd, indien er ook 
een bezwaarschrift is ingediend. 
De verzenddatum van het besluit 
is tussen haakjes vermeld.

Verleende omgevingsvergun-
ningen - reguliere procedure
Het college van Burgemeester en 
wethouders van Velsen heeft een 
omgevingsvergunning verleend 
voor: 

IJmuiden
Havenkade 13, verkleinen dakter-

ras (04/10/2013) w13.000301;
Nachtegaallaan 7, plaatsen dakop-
bouw (04/10/2013) w13.000259.

Driehuis
Geen mededelingen

Santpoort-Noord
Huis te Wissenlaan 29, plaatsen 
dakkapel voorgevel (07/10/2013) 
w13.000330;
Kruidbergerweg 78, plaatsen dak-
kapel voorgevel (04/10/2013) 
w13.000304;
Berglaan 12, plaatsen erker 
(07/10/2013) w13.000321;
Roos en Beeklaan 73,  plaatsen er-
ker voorgevel en wijzigen kozijnin-
deling eerste verdieping voorgevel 
(07/10/2013)
w13.000284.

Santpoort-Zuid
Willem de Zwijgerlaan 57, plaat-
sen overkapping rollover-wasstraat 
(04/10/2013) w13.000306.

Velserbroek
Geen mededelingen

Velsen-Zuid
Geen mededelingen

Velsen-Noord
Geen mededelingen

Vergunningen Algemene Plaat-
selijke Verordening

Evenementen artikel 2:17 APV
Plein 1945 te IJmuiden, Vismarkt 
op 27 oktober 2013 (08/10/2013) 
u13.008403.
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Standplaats artikel5:18 APV
Rijksweg 287 Santpoort, inciden-
teel op eigen terrein voor de ver-

koop van oliebollen, periode 1 no-
vember tot en met 31 december 
2013 (08/10/2013) u13.008770. 

Foto-filmvergunning artikel 
2.12 APV
omgeving Oud-Velsen op 17 okto-

ber 2013 van 9:30 uur tot 23:00 uur 
(08/10/2013) u13.008773.

Besluiten (vervolg)

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

Kennemerlaan 107, 1972 EK  

IJmuiden

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

Carrousel 16 oktober 2013 / Raadsplein 17 oktober 2013
Woensdag 16 oktober 2013 bespreekt de gemeenteraad Velsen de 
begroting 2014 in een openbare raadsbrede sessie van het Raads-
plein, aanvang 19.30 uur in het Telstarstadion aan de Minister van 
Houtenlaan 123 in Velsen-Zuid. De fracties geven een eerste oordeel 
over de begroting.

Woensdag 16 oktober 2013 bespreekt de gemeenteraad Velsen de begro-
ting 2014 in een openbare raadsbrede sessie van het Raadsplein, aanvang 
19.30 uur in het Telstarstadion aan de Minister van Houtenlaan 123 in 
Velsen-Zuid. De fracties geven een eerste oordeel over de begroting. 

In de raadsvergadering op donderdag 7 november 2013 geven de fracties 
hun oordeel over de begroting en lichten ingediende moties en amende-
menten toe. Tijdens deze raadsvergadering worden eventuele wijzigingen 
en voorstellen in stemming gebracht en stelt de gemeenteraad de begro-
ting 2014 vast.

Inspreken tijdens de Carrousel
Tijdens deze raadsbrede sessie kan worden ingesproken over de begro-
ting 2014. Om in te spreken kunt u zich tot uiterlijk woensdag 15 okto-
ber 16.00 uur aanmelden bij de Griffie, tel. 0255 567502 of via email: grif-
fier@velsen.nl 

Over de begroting kan ook schriftelijk een reactie worden gegeven. In-
dien deze tijdig is ingeleverd – dat kan via email: griffier@velsen.nl, - dan 
wordt de reactie vóór de vergadering naar de raadsleden doorgestuurd. 

De begroting 2014 en de nieuwsbrief liggen ter inzage bij de receptie van 
het stadhuis, evenals bij de bibliotheek aan het Dudokplein te IJmuiden 
en de bibliotheek van Velserbroek aan het Maanbastion. Ook kunt u de 
agenda en onderliggende stukken bekijken via de website raad.velsen.nl

Een reportage van deze sessie is live te zien op www.seaporttv.nl.

Donderdag 17 oktober 2013 om 19.30 uur vergadert de gemeente-
raad Velsen in de tijdelijke locatie, Tata Steel Stadion (de thuisbasis 
van voetbalclub Telstar) aan de Minister van Houtenlaan 123 in Vel-
sen-Zuid.

1 Opening
2 Actualiteitenuurtje*
 - inspreken inwoners
 - vragenhalfuurtje raadsleden
3 Vaststellen: notulen en besluitenlijst raadsvergadering 26 september 

2013
4 Afhandelen: lijst van aan de raad gerichte brieven
5 Gewijzigde begroting 2013, primaire begroting 2014 en meerjarenbe-

groting 2015 tot en met 2018 “IJmond Werkt!”
6 Wijziging GR Milieudienst IJmond en toetreding gemeente Haarlem 

en provincie Noord-Holland
7 Verordening tot 5e wijziging van de Algemene Plaatselijke Verorde-

ning gemeente Velsen 2009
8 Begroting 2014 Centraal Nautisch Beheer
9 Verzoek uitkering Gemeentefonds opsporen en ruimen conventionele  

explosieven Tweede Wereldoorlog
 
Over de onderwerpen die op de agenda staan kan niet worden ingespro-
ken, wel kan schriftelijk een reactie worden gegeven. Indien deze tijdig is 
ingeleverd – dat kan ook via de mail naar griffier@velsen.nl, – dan wordt 
de reactie vóór de vergadering naar de raadsleden doorgestuurd.

Het raadspleinboekje en de nieuwsbrief liggen ter inzage bij de receptie 
van het stadhuis, evenals bij de bibliotheek aan het Dudokplein te IJmui-
den en de bibliotheek van Velserbroek aan het Maanbastion. Ook kunt u 
de agenda en onderliggende stukken bekijken via de website raad.velsen.
nl

De raadsvergadering is live te volgen via Seaport TV. Een samenvatting 
van de raadsvergadering is terug te zien in de week na de vergadering op 
Seaport TV en via uitzending gemist op www.seaporttv.nl

*Raadsvergadering – ‘actualiteitenuurtje’
19.30 – 20.00 – inwoners aan het woord
Inwoners die zich van te voren hebben aangemeld kunnen gedurende 2 
minuten een boodschap meegeven aan de raadsleden. Dit is niet bedoeld 
om in te spreken over onderwerpen die op de agenda staan, maar om an-
dere actuele en/of dringende zaken onder de aandacht van de raadsleden 
te brengen. Deze inbreng moet wel betrekking hebben op onderwerpen 
waar de raad over gaat of die relevant zijn voor de raad.

Aanmelden: telefonisch (0255-567502) of via de mail (griffier@velsen.nl) 
tot uiterlijk 16.00 uur op de woensdag vóór de raadsvergadering.

De raad heeft in zijn vergaderingen van 26 september 2013 een besluit ge-
nomen over de volgende onderwerpen:
• Bosbeekschool - restant boekwaarde
• Verklaring van geen bedenkingen Hoofdstraat 112-114 Santpoort
• Basisafspraken ‘IJmond-raadsbijeenkomsten’ 2013-2014




