
Infopagina

15 november 2012 Stafafdeling Communicatie | 14 0255 | info@velsen.nl | www.velsen.nl

Nieuwe contactgegevens 
HVC klantenservice
Vanaf 23 november 2012 is de 
klantenservice van HVC Inzame-
ling op werkdagen van 8.00 uur 
tot 17.00 uur bereikbaar via het 
gratis telefoonnummer 0800-
0700. Stelt u uw vraag liever via 
e-mail? Dan kunt u deze sturen 
naar klantenservice@hvcgroep.nl.

HVC wil u nog beter van dienst zijn 
en heeft daarom besloten de klan-
tenservice te centraliseren. Geen 
aparte contactgegevens voor ver-
schillende locaties maar één e-
mailadres en één telefoonnum-
mer, één gecentraliseerd systeem 
en het belangrijkste: een betere be-
reikbaarheid. Doordat nu alle ser-
vicedesk medewerkers bij elkaar 
op dezelfde locatie zitten, kunnen 

zij elkaar, en daardoor u, beter on-
dersteunen wanneer er veel gebeld 
wordt.

Doordat de klantenservice wordt 
gecentraliseerd verdwijnt de balie-
functie op de HVC-locatie in Vel-
sen. Deze balie werd onder andere 
gebruikt voor de aanvraag en afhan-
deling van afvalpassen en een en-
kele keer voor het betalen van grof 
huishoudelijk afval. Voor deze on-
derwerpen en alle andere afvalge-
relateerde onderwerpen geldt dat 
u daarvoor bij de klantenservice te-
recht kunt. Wanneer het nodig is 
om het laten ophalen van grof huis-
houdelijk afval te betalen (meer dan 
de gratis hoeveelheid), doet u dat 
via pinbetaling aan de chauffeur.

Resultaten Burgerpanel bekend

Onderzoek winkelcentrum 
Lange Nieuwstraat
In juni van dit jaar zijn tijdens een 
werkatelier vijf mogelijke ideeën 
naar voren gekomen waarop het 
winkelcentrum in IJmuiden ont-
wikkeld kan worden. Vervolgens 
zijn deze denkrichtingen in sep-
tember voorgelegd aan winkeliers 
en omwonenden van het huidige 
winkelgebied. Hier bleek een voor-
keur voor een grondige aanpak van 
het winkelgebied met behoud van 
woningen aan de noordzijde tus-
sen de Kalverstraat en de Lange 
Nieuwstraat.

In september is over dit onderwerp 
een burgerpanelenquête gehouden. 
Hierbij hebben 1395 mensen een re-
actie gegeven over onder andere de 
vijf mogelijke ontwikkelingrichtin-
gen, de bereikbaarheid van het win-
kelcentrum en het winkelgedrag. Het 

rapport van dit onderzoek staat van-
af 13 november op de website van de 
gemeente Velsen.

Uit de enquête blijkt geen duidelijke 
voorkeur voor een van de vijf ontwik-
kelrichtingen. Wel wordt de wens ge-
uit voor een breed en divers winkel-
aanbod (93%), een goede inrichting 
van de openbare ruimte (87%), hore-
ca en groenvoorzieningen. De bezoe-
kers van het winkelcentrum hechten 
ook aan een verkeersluw winkelcen-
trum. Op basis van de opbrengst van 
de bijeenkomsten en het burgerpa-
nel maakt het college van B&W nog 
dit jaar een raadsvoorstel ter bespre-
king in de gemeenteraad.

Meer informatie en een link naar 
het rapport kunt u vinden op www. 
velsen.nl > meer nieuws.

Ondertekening contracten 
voor renovatie Stadhuis
Op vrijdag 19 oktober heeft het 
college van B&W besloten om 
de renovatie van het oude deel 
van het stadhuis – met de trouw-
zaal - voorlopig te gunnen aan 
BAM Utiliteitsbouw te Amsterdam 
en de installatiewerkzaamheden 
aan Kuijper & Zonen te Helmond.  
Dinsdag 13 november 2012 heeft 
wethouder Wim Westerman de 
contracten ondertekend.

Inmiddels is de bezwaartermijn 
doorlopen en zal volgens planning 
per 1 januari 2013 de verbouwing 
van het oude stadhuisdeel beginnen. 
Vanaf half december verhuizen de 
medewerkers van het oude deel. Zij 
worden tijdelijk gehuisvest in ande-
re delen van het gemeentehuis, in De 
Beurs en op enkele kleinere locaties. 

De vergaderingen van het Raads-
plein worden vanaf januari gehou-
den in het Tata Steel Stadion aan de 
Minister van Houtenlaan 123 in Vel-
sen-Zuid.

Het doel van de verbouwing is een 
verantwoorde sanering en renovatie. 
Het ventilatiesysteem van het ou-
de deel bevat asbesthoudend mate-
riaal. De klimaatbeheersing van het 
gebouw voldoet niet aan de actue-
le eisen op het gebied van Arbo, het 
bouwbesluit, milieu en (duurzame) 
energie en diverse gebouwonderde-
len zijn aan renovatie toe. 

Er wordt ook heel zorgvuldig omge-
gaan met de monumentale waarde 
van het oude deel van het gemeente-
huis. (foto: Reinder Weidijk)

Zing jij mee met het echte 
IJmuider Sinterklaaslied?
Zaterdag is het zover. Sinter-
klaas, vergezeld van zijn pie-
ten, zet om 12.15 uur voet aan 
wal op de Loswal bij de Kleine 
Sluis, waar burgemeester Weer-
wind de Sint welkom heet. Spe-
ciaal hiervoor is een echt IJmui-
der Sinterklaaslied gemaakt. De 
tekst en melodie staan op www.
velsen.nl > actueel.

Sint en de Hoofdpiet nemen zoals 

elk jaar plaats in de koets die wordt 
gevolgd door open wagens waarop 
pieten van de Pietenband staan.

Sinterklaas heeft een verzoek aan 
de ouders om de kinderen niet te 
dicht bij de koets en de auto’s te la-
ten komen. En als het regent tijdens 
de balkonscene op het Plein 1945 
graag doorzichtige paraplu’s ge-
bruiken, zodat alle mensen - groot 
en klein - Sinterklaas kunnen zien.
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Reacties Bosbeekschool
Bij twee recente bijeenkomsten 
over de toekomstige nieuwbouw 
van de Bosbeekschool was er di-
rect de gelegenheid om schrifte-
lijk een reactie te geven via een 
reactieformulier.

Dit formulier kunt u ook digitaal 
invullen via www.velsen.nl (onder 
meepraten in Velsen). De gemeen-

te kreeg enkele meldingen dat het 
niet mogelijk was om via dit for-
mulier op de website te reageren. 
Dit ondanks het feit dat er wel di-
verse reacties  via de website bin-
nen kwamen. Dit  probleem is in-
middels hersteld. Heeft u twijfels 
of uw reactie is aangekomen? Ook 
dan kunt u nog reageren tot 2 de-
cember aanstaande.

Digitale versie beschikbaar

Speciaal voor mantelzorgers
Zorg voor jezelf, durf te vragen 
en even géén mantelzorger – de-
ze onderwerpen komen in het ma-
gazine ‘Speciaal voor mantelzor-
gers’ aan de orde. Het is op 10 no-
vember gelanceerd en zowel digi-
taal als op papier beschikbaar. 

Op 10 november – de Dag van de 
Mantelzorg – is het magazine ‘Speci-
aal voor mantelzorgers’ gelanceerd. 
Een blad met verhalen van mensen 
die voor een ander zorgen, met leu-
ke tips en handige adviezen. Het ma-
gazine is uitgebracht ter gelegenheid 
van de Dag van de Mantelzorg door 
de gemeenten Beverwijk, Castricum, 
Heemskerk, Uitgeest en Velsen. 
U kunt de papieren versie van de 
‘Speciaal’ ophalen bij de receptieba-
lie van het stadhuis, Dudokplein in 
IJmuiden. Er is ook een digitale ver-

sie beschikbaar om te lezen op uw 
smartphone of tablet. De link staat 
op www.velsen.nl.

speciaal!

Aan de kook, 
bewaren of 

thuisbezorgen?
Aftrekposten, 

vergoedingen, 
kosten en meer 

Zij zorgen... 

Speciale uitgave voor mantelzorgers in Beverwijk, 
Castricum, Heemskerk, Uitgeest en Velsen
november 2012

w Weetjes
w Vragen aan de mantelzorgconsulent
w Zorg voor jezelf

Voor 
mantel-
zorgers

speciaal! Voor 
mantel-speciaal!
mantel-speciaal!
zorgers

Wethouder op Seaport RTV
Wekelijks treedt het college van 
burgemeester en wethouders 
naar buiten. Dit gebeurt door mid-
del van persconferenties, persbe-
richten, interviews, representatie-
ve verplichtingen, openbare bij-
eenkomsten, informatiepagina’s, 
gemeentelijke website en derge-
lijke.

Doel hiervan is om bekendheid te ge-
ven aan het gemeentelijk beleid en 

het gemeentelijke handelen. Aan het 
naar buiten treden van het college is 
inmiddels een periodieke televisie-
uitzending toegevoegd. Op vrijdag 16 
november 2012 zal SeaportRTV om 
20.00 uur een televisie-uitzending 
verzorgen met wethouder Annette 
Baerveldt. De dagen daarna herhaalt 
SeaportRTV de uitzending diverse 
malen. Wethouder Baerveldt geeft 
een brede inkijk in haar portefeuil-
le Toerisme. (foto: Reinder Weidijk)

Cornelis Vreeswijk in
foyer Stadsschouwburg
Maandag 12 november vond in de 
Stadsschouwburg het Cornelis 
Vreeswijkgala plaats.

Het gala werd georganiseerd om-
dat het die dag precies 25 jaar gele-
den was dat de in IJmuiden gebo-
ren troubadour en dichter Cornelis 
Vreeswijk overleed. Een groot deel 

van zijn leven heeft hij in Zweden 
gewoond, waar hij nog altijd zeer be-
roemd is. Op de foto staan mevrouw 
Lena Stenwall, namens de Zweed-
se ambassade, gefl ankeerd door bur-
gemeester Weerwind en Jack Vrees-
wijk, de zoon van Cornelis. (foto: 
Reinder Weidijk)

Eigen mogelijkheden voorop

Wmo bedoeld als vangnet
Zoals u de afgelopen weken in de-
ze Infopagina heeft kunnen lezen, 
gaat er een aantal dingen veran-
deren in de Wmo (Wet maat-
schappelijke ondersteuning).  De-
ze wet is onder andere bedoeld 
voor mensen met (lichamelijke of 
verstandelijke) beperkingen die 
niet goed kunnen meedoen in de 
maatschappij. Deze week leest u 
waarom deze veranderingen no-
dig zijn.

Veel mensen denken ‘recht’ te heb-
ben op een Wmo-voorziening. De 
Wmo is echter geen verzekering 
waar men aanspraak op kan maken. 
Het is een vangnet voor mensen die 
niet zelf in staat zijn om – al dan niet 
samen met hun omgeving – hun pro-

blemen met het meedoen in de sa-
menleving op te lossen.

Daarom gaat de gemeente meer dan 
voorheen met mensen in gesprek om 
te achterhalen wat het probleem is 
en wat zij zelf al hebben gedaan om 
dit probleem op te lossen. De vraag 
is dus niet: ‘Wat kunt u niet meer?’, 
maar: ‘Wat kunt u allemaal nog wel?’ 
Daarnaast gaat de gemeente in de 
eerste plaats uit van de vraag van de 
burger en niet meer van de voorzie-
ning (bijvoorbeeld een scootmobiel).

In de komende weken kunt u in de 
gemeentelijke Infopagina meer lezen 
over de nieuwe werkwijze. Voor vra-
gen kunt u contact opnemen met de 
gemeente: 140255.
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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 maken be-
kend dat zij in de periode van 3 
november tot en met 9 november 
2012 de volgende aanvragen om 
omgevingsvergunning op grond 
van de Wet algemene bepalin-
gen omgevingsrecht hebben ont-
vangen. De datum van ontvangst 
is tussen haakjes vermeld.

IJmuiden: Zeeweg ong. (naast nr. 
255), kappen boom (09/11/2012) 
w12.000521; Zeeweg 221, plaat-
sen dakopbouw (05/11/2012) 
w12.000510.

Velsen-Zuid: Oude Pontweg 148, 
oprichten berging (09/11/2012) 
w12.000522.

Santpoort-Noord: Burgemeester 
Weertsplantsoen 5, plaatsen erker 
(07/11/2012) w12.000517; Broek-
bergenlaan 13, vergroten 1ste ver-
dieping (05/11/2012) w12.000511.

Driehuis: Jacob Catslaan 7, wij-
zigen dakkapel (06/11/2012) 
w12.000514; Duin- en Kruid-
bergerweg 6, kappen boom 
(07/11/2012) w12.000518. 

Velserbroek: J. Paxtonstraat 
78, plaatsen zonnepanelen 

(07/11/2012) w12.000515.

Velsen-Noord: Rooswijkerlaan 2, 
kappen 24 bomen (08/11/2012) 
w12.000520; Corantijnstraat 16, 
plaatsen dakkapel (05/11/2012).

Santpoort-Zuid: Wustelaan 
47, kappen boom (05/11/2012) 
w12.000513; Middenduinerweg 
74 8000, kappen 11 zomereiken 
(07/11/2012) w12.000516. 

Welstand
Voor zover de ingediende aanvra-
gen voor een omgevingsvergun-
ning betrekking hebben op een 
bouwactiviteit, kunnen deze wor-
den voorgelegd aan de commis-
sie Stedelijk Schoon Velsen. Voor 
meer informatie over welstand: 
140255.

Verlenging beslistermijn aan-
vraag omgevingsvergunning
Burgemeester en wethouders van 
Velsen hebben op grond van arti-
kel 3.9. van de Wet algemene be-
palingen omgevingsrecht de ter-
mijn waarbinnen zij op de volgen-
de aanvra(a)g(en) dienen te be-
slissen verlengd met zes weken: 
IJmuiden, Snelliusstraat 21, ver-
vangen en verwijderen kozijnen 
(13/09/2012) w12.000418.

Besluiten
Op grond van de Algemene wet 
bestuursrecht kan een belangheb-
bende bij het(de)onderstaande 
besluit(en) gedurende zes weken 
na de dag van verzending van het 
besluit een gemotiveerd bezwaar-
schrift indienen bij het bestuurs-
orgaan dat het besluit heeft geno-
men (college van Burgemeester 
en wethouders van Velsen of Bur-
gemeester van Velsen, Postbus 
465, 1970 AL IJmuiden), dan wel 
langs elektronische weg (elektro-
nisch formulier op www.velsen.nl; 
werkt alleen in combinatie met in-
loggen via DigiD).In spoedeisen-
de gevallen kan een voorlopige 
voorziening worden gevraagd bij 
de voorzieningenrechter van de 
Rechtbank Haarlem, sector be-
stuursrecht, Postbus 1621, 2003 
BR Haarlem. Een voorlopige voor-
ziening kan alleen worden aan-
gevraagd, indien er ook een be-
zwaarschrift is ingediend. Burge-
meester en wethouders van Vel-
sen hebben de volgende beslui-
ten genomen (de datum van ver-
gunningverlening is tussen haak-
jes vermeld):

Verleende omgevingsvergunnin-
gen - reguliere procedure

IJmuiden: Van der Zwaagstraat 
1, plaatsen uitbouw en deur in 
naastgelegen erfafscheiding 
(12/11/2012) w12.000423.

Santpoort-Noord: Kruidberger-
weg 97, kappen boom (09/11/2012) 
w12.000426.

Santpoort-Zuid: Geen mededelin-
gen

Velserbroek: Zadelmakerstraat 
ong. t.o. nr. 150, plaatsen reclame-
tekst (09/11/2012) w12.000456.

Velsen-Zuid: Minister Lelylaan 7, 

kappen 2 bomen en plaatsen erfaf-
scheiding (12/11/2012).

Velsen-Noord: Olieweg 6, wijzi-
gen lamellenbaan (09/11/2012) 
w12.000422; Corverslaan 2, 
plaatsen laadkuil (07/11/2012) 
w12.000462 .

Driehuis: Geen mededelingen

Evenementen
De burgemeester heeft op grond 
van artikel 2:17 APV de volgende 
vergunning verleend voor het orga-
niseren van een evenement: IJmui-
den, Centrum IJmuiden, Sint Ni-
colaasintocht op 17 november 
2012 (8/11/2012) i12.002524; Op 
het strand van IJmuiden aan Zee, 
MTB wedstrijd, 16 december 2012 
(9/11/2012) i12.010443.

Santpoort-Zuid: Centrum Sant-
poort-Zuid, Sint Nicolaasintocht 
op 17 november 2012 (8/11/2012) 
i12.009785.

Velserbroek: Van Velserbroek naar 
Driehuis, Sint Nicolaasintocht op 
24 november 2012 (8/11/2012) 
i12.009163.

Film- en foto opnamen
Het college van Burgemeesters en 
Wethouders heeft op grond van art 
2.12  APV een vergunning verleend 
voor het maken van film en/of foto 
opnamen:

Velsen-Zuid: Omgeving Toren-
straat, Velsen Zuid op 15 november 
2012 van 18:00 uur tot 21:00 uur. 
u12.010624.
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Raadsplein 8 en 12 november 2012
Donderdag 22 november 2012 vanaf 19.30 uur vergadert de gemeen-
teraad weer in het Raadsplein. De ingang voor de vergadering is aan 
het Plein 1945.

Raadsvergadering om 19.30 uur

Punt Onderwerp
1 Opening
2 Actualiteitenuurtje
- inspreken inwoners
- vragenhalfuurtje raadsleden
3 Vaststellen:
- notulen raadsvergadering 11 oktober 2012
- besluitenlijst raadsvergadering 11 oktober 2012
4 Afhandelen:
 Lijst van aan de raad gerichte brieven
 Debat, gevolgd door besluitvorming 
5 Vrijstelling ex art. 19, lid 1 WRO voor het oprichten van vier woningen
 en 6 parkeerplaatsen, Kweekerslaan ongen. te Santpoort-Noord 
6 Startdocument Heirweg t.b.v. Brede School Velsen-Noord
7 2e Bestuursrapportage 2012 gemeente Velsen
 Besluitvorming
8 Verordening maatschappelijke ondersteuning Velsen 2013
9 Welzijn Nieuwe Stijl
10 Beleidsplan integrale schuldhulpverlening 2012-2015
11 Bestemmingsplan industrieterrein Tata Steel
12 Begroting 2013 “de Meergroep” en meerjarenbegroting 2014 – 2017.
13 Begroting 2013 Centraal Nautisch Beheer
14 Nota lokaal discriminatiebeleid gemeente Velsen 2012
 Sluiting

Over de onderwerpen die op de agenda staan kan niet worden ingesproken, 
wel kan schriftelijk een reactie worden gegeven. Indien deze tijdig is ingele-
verd – 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 IJmuiden en 
de bibliotheek van Velserbroek aan het Maanbastion. Ook kunt u de agenda 
en onderliggende stukken bekijken via de website www.velsen.nl/gemeente-
raad.htm
 
Raadsvergadering – ‘actualiteitenuurtje’

19.30 – 20.00 – inwoners aan het woord

Inwoners die zich van te voren hebben aangemeld kunnen gedurende 2 mi-
nuten een boodschap meegeven aan de raadsleden. Dit is niet bedoeld om in 
te spreken over onderwerpen die op de agenda staan, maar om andere ac-
tuele en/of dringende zaken onder de aandacht van de raadsleden te bren-
gen. Aanmelden: telefonisch (0255-567502) of via de mail (griffier@velsen.
nl) tot uiterlijk 16.00 uur op de woensdag vóór de raadsvergadering. Deze in-
breng moet wel betrekking hebben op onderwerpen waar de raad over gaat of 
die relevant zijn voor de raad. 

De raad heeft in zijn vergaderingen van 8 november, voortgezet op 12 novem-
ber 2012, een besluit genomen over het volgende onderwerp:

• Begroting 2013 gemeente Velsen

De besluitenlijsten zijn in te zien op de website www.velsen.nl

Burgemeester en wethouders 
van de gemeente Velsen, maken 
bekend dat zij een geluidsbelas-
tingkaart hebben vastgesteld als 
bedoeld in artikel 11.6 lid 4 Wet 
milieubeheer. Deze kaart ligt 
vanaf 16 november 2012 tot 28 
december 2012 voor eenieder 
ter inzage bij de receptie in het 
stadhuis te Velsen.

De kaart is tevens in te zien op 
de internetsite van Milieudienst 
IJmond: www.milieudienst-
ijmond.nl. Ook is het mogelijk de 
kaart (met een beperkte nauwkeu-
righeid) van deze internetsite te 
downloaden (nadere informatie 
daarover is verkrijgbaar bij de af-
deling communicatie van Milieu-
dienst IJmond). 

De verplichting tot het opstellen 
van een geluidsbelastingkaart is 
opgenomen in de Wet milieubeheer 
en vloeit voort uit de implementa-
tie van de Europese Richtlijn om-
gevingslawaai in Nederland. De ge-
luidsbelastingkaart is een weergave 
van de geluidsbelasting in 2011 die 

veroorzaakt wordt door de wegen, 
spoorwegen en bedrijven in of nabij 
de gemeente. 

Daarbij wordt ook duidelijk ge-
maakt hoeveel geluidsgevoelige ob-
jecten, geluidsgevoelige terreinen 
en stille gebieden er zijn en hoeveel 
bewoners van woningen in een be-
paald gebied aan bepaalde waar-
den van de geluidsbelasting wor-
den blootgesteld. Uit de kaart blijkt 
dat de geluidsituatie in de IJmond 
in 2011 geen grote verschillen ten 
opzichte van de in 2006 opgestelde 
kaart vertoont.

Tegen de vaststelling van de kaart 
is geen bezwaar of beroep mogelijk. 
De kaart is de basis voor het actie-
plan dat burgemeester en wethou-
ders medio 2013 moeten opstel-
len. In dit plan staat het geluids-
beleid voor de periode 2013-2018. 
Het ontwerp van dit plan zal voor 
de bewoners worden gepubliceerd, 
waarbij eenieder zijn zienswijze 
daarover naar voren kan brengen. 
Te zijner tijd wordt het actieplan-
proces bekendgemaakt.

Kennisgeving Besluiten
De Staatssecretaris van Onder-
wijs, Cultuur en Wetenschap 
heeft, gelet op artikelen 3 en 4 
van de Monumentenwet 1988, po-
sitief beslist op het verzoek/voor-
stel het complex ‘Batterij Olmen’, 
IJmuiderslag bij 472 te IJmuiden 
en het complex ‘Batterij Heeren-
duin’, Badweg bij 38A te IJmui-
den aan te wijzen als rijksmonu-
ment.

Belanghebbenden kunnen tegen dit 
besluit binnen 6 weken na de dag 
waarop het besluit is bekend ge-

maakt (5 november 2012) schrifte-
lijk bezwaar maken. De belangheb-
bende dient daartoe een bezwaar-
schrift in bij de Minister van OCW, 
o.v.v. ‘Bezwaar’, t.a.v. DUO, Postbus 
606, 2700 ML Zoetermeer.

Het besluit en de bijbehorende 
stukken liggen met ingang van 9 no-
vember 2012 ter inzage bij de afde-
ling Publiekszaken. Tevens zijn de-
ze stukken digitaal in te zien op de 
website www.velsen.nl via het me-
nu bekendmakingen/downloads 
ontwerpomgevingsvergunning.




