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Nog enkele plaatsen vrij op 1 november

Word ook Gast van de Raad!
Politiek is spannend. Tenminste, als je
weet hoe het werkt. Wil je meer weten
over het raadswerk en hoe en waarover
de raad besluit? Geef je dan op voor
Gast van de Raad.

De gemeenteraad van Velsen organiseert
een aantal keren per jaar Gast van de Raad
voor inwoners van de gemeente Velsen.
De gasten worden voorafgaand aan de
raadsvergadering ontvangen, om 18.00
uur in de publiekshal van het gemeentehuis. Tijdens een broodbuﬀet leggen drie
gemeenteraadsleden de ‘spelregels’ van de
politiek uit. Daarna volg je vanaf 19.30 uur
de raadsvergadering vanaf de publieke tribune. Na afloop kan je een praatje maken
met diverse raadsleden.
Voor de vergadering van donderdag 1 november zijn nog enkele plaatsen open voor
Gasten van de Raad. Wie belangstelling
heeft, kan zich aanmelden via het contactformulier op www.velsen.nl/gastvanderaad. Je kan ook een introducé meenemen.

Wie helpt mee op 17 november?

Japanse duizendknoop bestreden

Meer informatie nodig? Neem contact op
met de griffie: 0255 567251 of mail naar
griffie@velsen.nl.

Kom je ook? De voorverkoop is gestart!

Halloween in het zwembad!
Op vrijdag 26 oktober viert zwembad
De Heerenduinen voor de dertiende
keer Halloween. Van 18.30 tot 21.30 uur
zijn kinderen tot en met 14 jaar van harte welkom om te komen griezelen. De
medewerkers dragen kostuums en het
zwembad is compleet in Halloweensfeer
omgetoverd.

Doe ook mee aan de kleurwedstrijd en win
een te gekke prijs. De kleurplaten liggen bij
de receptie van het zwembad, of download
een kleurplaat via onze website www.zwembadvelsen.nl. De winnaars van de kleurwedstrijd worden tijdens het Halloweenfeest
van 26 oktober bekend gemaakt. Er zijn 4
leeftijdscategorieën 3-4 jaar, 5-6 jaar, 7-8
jaar, 9-14 jaar, dus iedereen maakt een eerlijke kans. Zwemmen in kostuum is toege-

De gemeente nodigt inwoners uit om op
zaterdag 17 november samen een middag de duizendknoop te lijf te gaan. Wethouder Sebastian Dinjens wil samen met
zoveel mogelijk vrijwilligers op een aantal plekken in Velsen aan de slag. De gemeente stelt handschoenen en schoppen
beschikbaar en zorgt voor de afvoer van
het afval.

De Japanse duizendknoop is een ijzersterke
uitheemse plant die in Nederland geen natuurlijke ‘vijanden’ kent. De duizendknoop
groeit hard, wel 10 centimeter per dag, en
verspreidt zich snel. De plant is supersterk
en kan dwars door asfalt en funderingen
heen groeien.
De gemeente moet deze plant daarom bestrijden en gaat daarvoor op zoek naar methoden die voldoende werken en zo min

mogelijk schade opleveren voor het milieu.
Daarnaast hopen we dat er Velsenaren zijn
die zich vrijwillig willen inzetten om de
duizendknoop te bestrijden. Dat kan door
de plant met zoveel mogelijk wortels uit de
grond te trekken of door hem met een schop
uit te steken.
Doet u mee? Meld u dan aan via wsant@velsen.nl. Geef aan in welke wijk u woont, zodat
we kunnen kijken of we in uw buurt aan de
slag kunnen.
Op dinsdag 13 november geven we informatie over de duizendknoop en hoe de bestrijding in zijn werk gaat. De bijeenkomst vindt
plaats in de wijkpost in Santpoort-Zuid en
begint om 19.30 uur. Op zaterdag 17 november gaan we vervolgens op verschillende
plekken aan de slag van 13.00 tot 17.30 uur.
(foto: gemeente Velsen)

staan. Kaarten kosten € 10,50 per stuk. Kinderen zonder zwemdiploma en kinderen tot
8 jaar hebben alleen toegang onder begeleiding van een betalende volwassene. Kijk
voor meer info op www.zwembadvelsen.nl.

Maak jouw smartphone Boefproof
Een nieuwe smartphone, tablet of laptop
is vaak honderden euro’s waard. Dit is
een interessante prooi voor veel dieven.
Wekelijks worden er honderden smartphones, tablets of laptops gestolen. En
bij diefstal bestaat het risico dat persoonlijke en gevoelige informatie bij een
ander terecht komt. Daarom is het verstandig om jouw apparaat Boefproof te
maken.

Save te date

Sportcongres Velsen 2018
Op woensdag 28 november wordt voor
de 3e keer het Sportcongres Velsen
georganiseerd in sporthal Zeewijk in
IJmuiden. Het congres bestaat uit een
afwisselend programma en is gericht
op sportverenigingen.

Een wachtwoord of Touch ID is niet genoeg.
Activeer daarom ook de blokkeerfunctie.
Maak daarmee het apparaat onbruikbaar
voor de dief. Deze kan het apparaat dan niet
meer terugzetten naar de fabrieksinstellingen. Het apparaat wordt daardoor onverkoopbaar. Ook voorkom je hiermee dat de
dief bij jouw gegevens kan, bijvoorbeeld je
foto’s en e-mail.
Apparaat eenvoudig waardeloos maken
Het waardeloos maken van de smartphone,
tablet of laptop na diefstal is heel eenvoudig. De meeste apparaten hebben anti-diefstal functies. Hiermee kun je jouw smartphone, tablet of laptop op afstand terug
vinden, de gegevens van jouw smartphone,
tablet of laptop wissen en jouw smartphone, tablet en de meeste laptops blokkeren.

Vertegenwoordigers van sportverenigingen kunnen op 28 november kiezen uit
een gevarieerd aanbod van workshops om
hen op weg te helpen naar een (nog) sterkere sportvereniging.
Maatschappelijk effect Boefproof
Als gebruiker heb je er belang bij dat jouw
smartphone, tablet of laptop een onaantrekkelijk doelwit is voor dieven. Als veel
gebruikers deze apparaten Boefproof maken, wordt straatroof en diefstal van smartphones, tablets en laptops niet meer interessant voor dieven. Dit heeft een groot
maatschappelijk eﬀect.

Workshops
De volgende onderwerpen komen aan bod:
• Hoe verduurzaam je je sportvereniging?
• De rookvrije sportomgeving
• Het nieuwe BTW-besluit en de gevolgen voor sportverenigingen
• Creatief denken; werken en behoud van

leden
• Welkom op de club: gastvrijheid
• De maatschappelijke waarde van sport
Programma
Het programma start om 19.30 uur en is
om ongeveer 22.45 uur klaar. Er zijn twee
workshoprondes, er is een gastspreker
van formaat en er is ruimschoots gelegenheid om de andere sportclubs te spreken.
Kortom: een avond om niet te missen!
Deelname
Bent u geen bestuurder of vertegenwoordiger van een sportvereniging, maar wel
een sport- of beweegaanbieder en wilt u
het congres bijwonen? Stuur dan een mail
naar sportzaken@velsen.nl. De organisatie neemt contact met u op over mogelijke deelname. Deelname aan het congres is
gratis.
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Humanitas helpt ouders
bij het maken van afspraken
Ouders willen het beste voor hun kinderen, ook bij een echtscheiding. Maar
soms staan spanningen in de weg om
goede afspraken te maken over zorg en
opvoeding. Ook in Velsen kunnen ouders dan een beroep doen op vrijwilligers van Humanitas.

Opbrengst Havenrun voor KNRM
Op zondag 21 oktober gaf wethouder
Bram Diepstraten, wethouder Sport, het
startschot voor de Havenrun. Deze sponsorloop werd gehouden in het kader van
de Week van de Industriecultuur.

Zo’n 40 deelnemers renden een bedrag van
€ 250 bij elkaar voor de KNRM. De Havenrun is geen wedstrijd, maar een gezelligheidsloop van 5 km die door het havengebied voert. Na afloop werden de deelnemers

ontvangen aan de Halkade met een drankje
en een gebakken visje. De mooist verlichte
deelnemer ontving een pakket producten
dat de Portugese winkel Don Bacalhau beschikbaar heeft gesteld. Een geslaagd evenement dat volgend jaar vast en zeker zal
worden herhaald.
Op de foto overhandigt wethouder Bram
Diepstraten de cheque aan de KNRM. (foto:
Reinder Weidijk)

BOR staat voor Begeleide Omgangs Regeling. Als ouders zich melden bij Humanitas, gaat een vrijwilliger voor én met
de ouders aan de slag. De vrijwilliger begeleidt de ouders bij het opbouwen van
de omgang. Het belang van het kind staat
voorop; hoe sneller een goed werkende omgangsregeling tot stand komt, hoe
eerder kinderen hun plek tussen hun gescheiden ouders kunnen vinden.
Voor wie?
BOR Humanitas is voor gescheiden ouders met één of meer kinderen tussen 0 en
12 jaar en voor ouders die steun kunnen
gebruiken bij het maken en in stand houden van hun omgangsregeling.
Hoe werkt het?
Als ouders zich aanmelden, volgt een eerste gesprek. De coördinator van BOR Humanitas zoekt daarna een vrijwilliger die
bij de ouders en het kind of de kinderen

past. Samen maken ze afspraken. Na drie
tot zes maanden trekt de vrijwilliger zich
terug; wenselijk doel is dat de ouders in
staat zijn om zelfstandig een stabiele omgangsregeling in stand te houden.
Ervaren en betrokken
BOR Humanitas werkt met ervaren en
betrokken vrijwilligers. De vrijwilligers
werken op basis van gelijkwaardigheid
met ouders en kinderen. BOR doet niet
aan verslaglegging of dossiervorming en
BOR is kosteloos.
Contact
Voor aanmeldingen en vragen kunt u contact opnemen met BOR Humanitas. Coordinator voor de IJmond is Sophie van
Schieveen, bor.ijmond@humanitas.nl of
06-20502663. Zie ook www.humanitas.
nl> programmas > bor. (foto: Humanitas)

IJmuiden op slot

Afvalcontainers gebruiken
met afvalpas
De komende weken worden in IJmuiden
ondergrondse afvalcontainers afgesloten. Inwoners kunnen de container daarna alleen gebruiken met een afvalpas. De
inwoners die het aangaat, hebben hierover een brief gekregen.

Een week voordat een container wordt afgesloten, komt er een sticker op de container.
Zo weten de omwonenden dat er snel iets
gaat veranderen. Wie geen afvalpas heeft,
kan die aanvragen via de website van Velsen, zoek op ‘Meer waarde uit afval’.
Heeft u vragen? Stuur dan een mail naar afval@velsen.nl. U kunt uw vraag ook stellen
aan de afvalinzamelaar HVC: HVC klantenservice, telefoon 0800-0700, mail klantenservice@hvcgroep.nl.
U kunt de afvalcontainer openen door uw
afvalpas voor de lezer te houden. (foto’s: gemeente Velsen)

Vergaderingen Gemeenteraad
Raadsvergadering
donderdag 1 november 2018

Locatie: het gemeentehuis, ingang Plein
1945 te IJmuiden. Aanvangstijd 19.30 uur

U bent van harte welkom de vergadering
bij te wonen. U kunt hiervoor plaatsnemen
op de publieke tribune van de raadzaal. De
raadsvergadering is zowel live als achteraf
te volgen op www.velsen.nl/gemeenteraad.
Open de raadskalender en klik op de datum
van deze vergadering. Ook zijn de uitzendingen van de vergaderingen van de raad Velsen
live te volgen en terug te zien op het TV-kanaal en via www.raadsplein.tv van RTVSeaport.

Inspreken tijdens het Actualiteitenuurtje?
Aanmelden kan tot op de dag van de vergadering tot 12.00 uur bij de griffie via telefoonnummer 0255 - 567251 of via de mail
griffie@velsen.nl met vermelding van het
onderwerp, uw naam, e-mailadres en telefoonnummer. De griffie neemt dan contact
met u op.
De Agenda

ban villa wil bouwen. Omdat de gemeente
nog in gesprek is met de eigenaar, is dit plan
nog niet opgenomen in het ontwerpbestemmingsplan. De overige zienswijzen gaan
over individuele percelen zoals de realisatie
van een carport, het oprichten van een garage en het innemen van een vaste standplaats
op het Vestingplein. Hieraan kan deels tegemoet worden gekomen. De raad neemt een
besluit over het nieuwe bestemmingsplan.

Bestemmingsplan Velserbroek
Het bestemmingsplan voor Velserbroek
uit 2008 wordt geactualiseerd. Tijdens de
terinzagelegging van het ontwerpbestemmingsplan zijn 18 zienswijzen ingediend.
De meeste zienswijzen gaan over het perceel Westlaan 35, waar de eigenaar een ur-

Bestemmingsplan Orionweg
Op de plaats van de gesloopte hoge flat aan
de Orionweg van 12 verdiepingen hoog worden drie flatgebouwen van 6, 8 en 10 verdiepingen gebouwd. De nieuwbouw past
niet binnen het huidige bestemmingsplan,
daarom is een ontwerpbestemmingsplan

ter inzage gelegd. Er zijn 28 zienswijzen ingediend. Deze zienswijzen gaan over vermindering van zonlicht en schaduwwerking
op de woningen. Tijdens de sessie van 13
september besloten de raadsleden dat er nog
een onafhankelijk onderzoek moest komen
over de schaduwwerking. Tijdens een tweede sessie op 17 oktober gaf de meerderheid
aan dat het bestemmingsplan Orionweg kan
worden vastgesteld in de raadsvergadering.
De fractie van D66V gaf aan dat zij nog met
een amendement komt over de schaduwwerking en het verplaatsen van de rooilijn
van een van de gebouwen.

Infopagina
25 oktober 2018 | 14 0255 (geen netnummer nodig) | info@velsen.nl | velsen.nl |

gemeentevelsen |

gemvelsen

Vergadering gemeenteraad Velsen
Sessies dinsdag 6 november 2018

Locatie sessies: gemeentehuis Velsen, ingang Plein 1945 te IJmuiden. Aanvangstijd
19.30 uur.

Volg de raad
U bent van harte welkom de sessies bij te wonen. U kunt hiervoor plaatsnemen op de publieke
tribune van de vergaderzaal. De vergadering is zowel live als achteraf te volgen via de raadskalender op www.velsen.nl/gemeenteraad. Open de raadskalender en klik vervolgens op de
datum van deze sessies. De lokale omroep RTVSeaport zendt de sessies vanuit de raadzaal
live uit via de lokale TV en via www.raadsplein.tv. Samenvattingen van de sessies zijn op een
later tijdstip terug te zien.
Inspreken kan tijdens de sessies
Aanmelden om in te spreken kan tot op de dag van de vergadering tot 12.00 uur bij de griffie:
0255 567251 of via de mail: griffie@velsen.nl met vermelding van onderwerp, naam, e-mailadres en telefoonnummer. De griffie neemt dan nog contact met u op.
Agenda

Stand van zaken Stadsschouwburg Velsen, Kunstform, Stichting Welzijn Velsen
De afgelopen jaren is er in de raad meerdere keren gesproken over lokale organisaties die in
financiële problemen zijn geraakt, zoals de Stadsschouwburg Velsen, het voormalig Kunstencentrum en de Stichting Welzijn Velsen. In enkele gevallen is door de raad extra geld beschikbaar gesteld. Bij deze instellingen zijn inmiddels grote en kleine stappen genomen om de
financiële positie en bedrijfsvoering te verbeteren. In de sessie kunnen de raadsleden de directeuren van de drie organisaties vragen hoe het er nu voor staat. Raadzaal: 19.30-21.30 uur
Fonds sociaal-culturele basisinfrastructuur
Verschillende organisaties die activiteiten organiseren op het gebied van welzijn, kunst en
cultuur willen efficiënter omgaan met hun gebouwen en het onderhoud daarvan. Het gaat
hier om het voormalig Witte Theater, Stichting Welzijn Velsen, Stadsschouwburg Velsen,
voormalig Kunstencentrum Velsen en Bibliotheek Velsen. Hiervoor moeten plannen worden gemaakt die geld kosten. In de Perspectiefnota 2017 heeft de raad 1 miljoen euro gereserveerd onder de noemer ‘Fonds Sociaal- culturele Basisinfrastructuur’. De aanvraag is eerder
besproken in een sessie op 13 september. De raadsleden gaven aan dat zij meer informatie
wilden hebben voordat de raad tijdens een raadsvergadering het bedrag vrijgeeft. Raadzaal:
21.30-23.00 uur

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.

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 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.

Kunt u iets niet vinden of heeft u een vraag?
Bel dan 14 0255, u hoeft hiervoor geen netnummer te draaien. Uiteraard kunt u ook
gewoon langskomen bij het Klant Contact
Centrum in het gemeentehuis. Het KCC is

Burgerzaken
Burgerzaken werkt uitsluitend op afspraak.
Via onze website www.velsen.nl kunt u 24
uur per dag een afspraak maken. U kunt natuurlijk ook elke werkdag van 08.30 tot 17.00

uur bellen met het Klant Contact Centrum
voor een afspraak.
Melding/klacht discriminatie
De gemeente Velsen faciliteert meldingen of klachten over discriminatie. Bij het
Klant Contact Centrum van het gemeentehuis is een formulier verkrijgbaar, waarop
u uw melding of klacht kunt noteren. Graag
deze vervolgens versturen naar: Bureau Discriminatiezaken Kennemerland in Haarlem.
Meer informatie op www.bdkennemerland.
nl.

Publicatie
Vanaf 31 mei 2018 worden alle vergunningen,
beleid en verordeningen op de landelijke website www.officielebekendmakingen.nl gepubliceerd. Op de gemeentelijke website www.
Velsen.nl komt daar een link naar toe. Hier
kunt u de besluiten van de afgelopen week of
maand zien. Daarnaast wordt er ook gepubliceerd op de Infopagina van de gemeente in de
huis-aan-huisbladen de Jutter en de Hofgeest.
Informatie over de gemeenteraad van Velsen
en de vergaderingen van het Raadsplein is te
vinden op: www.velsen.nl/gemeenteraad.

Aanvragen
Burgemeester en wethouders van de gemeente Velsen maken bekend dat zij in de
periode van 13 oktober tot en met 19 oktober 2018 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
Waalstraat
142,
plaatsen
dakkapel
(15/10/2018) 15413-2018
Pruimenboomplein 73, plaatsen balkonbeglazing (16/10/2018) 15474-2018
Stephensonstraat 74,wijzigen naar winkel
met woning (aanpassing oude vergunning)
(18/10/2018) 15686-2018
Radarstraat ong. (Project Parkzicht), aanpassen kozijnen (18/10/2018) 15762-2018

Velsen-Zuid
Rijksweg 116 (Waterland), kappen 19 bomen
(15/10/2018) 15325-2018 (Rijksmonument)
Parkweg ong. (tegenover kinderboerderij),
vervangen informatiebord (17/10/2018)
15561-2018
Santpoort-Zuid
Wijnoldy Daniëlslaan 12, kappen boom
(14/10/2018) 15299-2018
Willem de Zwijgerlaan 31, kappen 2 bomen
(14/10/2018) 15287-2018
Papenburghlaan 2, plaatsen dakkapel (voordakvlak) (17/10/2018) 15622-2018
Santpoort-Noord
Surinamestraat 24, plaatsen dakopbouw
(16/10/2018) 15536-2018

zijgevel (17/10/2018) 15619-2018
Lodewijk van Deyssellaan 5, vervangen van
een dakkapel (voordakvlak) (19/10/2018)
15880-2018
Velserbroek
Waterdrieblad 29, vergroten 2e verdieping
(19/10/2018) 15853-2018
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
Verlengen beslistermijn

Driehuis
Nicolaas Beetslaan 4F, plaatsen extra raam in

IJmuiden
Kennemerstrand 174, uitbreiden huidi-

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.

Geweigerde omgevingsvergunning

Verleende omgevingsvergunningen reguliere procedure

Verleende evenementenvergunningen
APV artikel 2:17

IJmuiden
De Rijpstraat 16, plaatsen dakopbouw
(18/10/2018) 14293-2018

IJmuiden
Nieuwjaarsduik 2019, op 1 januari 2019 van
11:30 t/m 13:00 uur . Locatie: Kennemerstrand (17/10/2018)
8913-2018
MTB Beachrace Maraton, op 28 oktober
2018 van 09:15 t/m 14:30 uur, locatie: Hoek
van Holland - Den Helder (22/10/2018)
11549-2018

ge strandpaviljoen en terras (18/10/2018)
11889-2018
Ingetrokken aanvragen omgevingsvergunning
IJmuiden
Slingerduinlaan 6, plegen onderhoud aan
een rijksmonument (18/10/2018) 195212017
Santpoort-Noord
Kerkweg 97, vergroten zolderverdieping
(15/10/2018) 14415-2018
Velsen-Noord
Kraandrijverstraat
43,hergebruik
van
grondstoffen, het plaatsen van erfafscheiding en het plaatsen van 6 vlaggenmasten
(11/10/2018) 12651-2018

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

Santpoort-Noord
Spaarnberglaan t.o. 1-5, kappen boom
(16/10/2018) 12622-2018
Velserbroek
Liniepad 53, vervangen schuur (15/10/2018)
6095-2018

Santpoort-Zuid
Anna van Saksenlaan 8, kappen 2 bomen
(15/10/2018) 12553-2018

Verleende filmvergunningen APV artikel 2:12
IJmuiden
opname Postcodeloterij Eindejaar Kanjer, op 29 oktober 2018 van 08:00 uur tot
02:00 uur, locatie: M.K. Hofstedestraat 43,
Edisonstraat, Edisonplein, Napierstraat
(17/10/2018) 14466-2018
Verleende
standplaatsvergunningen
APV artikel 5:18
Velserbroek
Verkoop sate/broodjes, m.i.v. 20 oktober
2018 t/m 31 december 2018, locatie: parkeerterrein Zeilmakerstraat (18/10/2018)
10778-2018
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Wijziging arbeidsvoorwaardenregeling
Burgemeester en wethouders van de gemeente Velsen maken hierbij bekend dat
per 1 januari 2018, 1 juli 2018 en 1 oktober
2018 de collectieve arbeidsvoorwaardenregeling van de gemeente Velsen (CAR/
VAR) is gewijzigd.

De wijzigingen zijn conform de door het
Landelijk Overleg Gemeentelijke Arbeidsvoorwaarden (LOGA) voorgestelde wijzigingen zoals aangekondigd in de circulaires
van 18 december 2018 (TAZ/U201700977),
29 mei 2018 (TAZ/U201800181) en 24 juli

2018 (TAZ/U201800473).
Ter inzage
De tekst van de wijziging van de verordeningen en de nieuwe regeling is in het elektronisch gemeenteblad gepubliceerd. Een uit-

draai van het elektronisch gemeenteblad is
ook in te zien bij de balie van het stadhuis.
De wijzigingen in de verordening worden
ook gepubliceerd op www.overheid.nl. Het
besluit tot wijziging treedt in werking op de
dag na bekendmaking.

Voor méér lokaal nieuws uit de regio!

ZIE ONZE SITE: CASTRICUMMER.NL

Voor méér lokaal nieuws uit de regio!

ZIE ONZE SITES: JUTTER.NL EN HOFGEEST.NL

Voor méér lokaal nieuws uit de regio! Kijk voor het actuele nieuws op:
ZIE ONZE SITES: JUTTER.NL
EN HOFGEEST.NL

WWW.JUTTER.NL
EN HOFGEEST.NL

Kijk voor het actuele nieuws op:

WWW.CASTRICUMMER.NL

Bezoek onze website:
WWW.LIJFENGEZONDHEID.NL

