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• Het college van burgemeester en 
wethouders legt het ontwerpbe-
stemmingsplan ‘Evenementen in 
Spaarnwoude’ voor aan haar ‘wet-
telijke overlegpartners’, zoals de 
provincie, de veiligheidsregio en 
omliggende gemeenten. Het plan 
biedt ruimte voor evenementen en 
besteedt aandacht aan de overlast 
die bewoners en bedrijven in het 
gebied van de evenementen erva-

ren. Na reactie van de overlegpart-
ners wordt het bestemmingsplan 
als ontwerp ter inzage gelegd. Op 
dat moment kan iedereen ziens-
wijzen indienen. Daarna is het aan 
de gemeenteraad om het plan, al 
dan niet gewijzigd, vast te stellen. 

Meer informatie op www.velsen.nl/
gemeenteraad.

Uit het college

Vluchtelingen die in Nederland mo-
gen blijven (statushouders), zijn 
vaak onbekend. Wie zijn deze men-
sen? Vandaag het tweede verhaal 
uit een serie van drie van een van 
de nieuwe inwoners van Velsen.

Ik studeerde in Syrië aan de Business 
School. Na twee jaar begon de oor-
log en moest ik daarmee stoppen. Ik 
ben opgepakt en in de gevangenis zijn 
tanden uit mijn mond geslagen. Het 
is mijn ouders gelukt om me er uit te 
krijgen. In hun bedrijf heb ik daarna 
gewerkt als apothekersassistent. 

Er waren elke dag bombardementen. 
Op een dag stond ik buiten te praten, 
toen er weer een inslag was. Voor mijn 
ogen viel de buurman bloedend neer. 
Zijn kinderen zagen het ook en pro-
beerden nog iets voor hem te doen, 
maar hij was dood. Ik zal het nooit ver-
geten. Op dat moment dacht ik: “Ik 
moet hier weg”. Ik was toen net een 
week getrouwd.

Ik ben lopend onderweg gegaan. Ik 
kon niet via het gebied dat in handen 
was van Assad, het was een gevaarlij-
ke reis. Het lukte om de kust van de 
Middellandse Zee te bereiken. Daar 
vandaan ging ik met een bootje naar 
Griekenland. Met valse papieren ver-
trok ik met het vliegtuig naar West-
Europa. De reis heeft heel veel geld ge-
kost.

In 2014 kwam ik in Nederland aan. Na 
een tijd kreeg ik een verblijfsvergun-
ning en later een huis in IJmuiden. De 
eerste tijd heb ik niets gedaan, ik kon 
hier nog niet naar school. Dat was een 

moeilijke tijd. Toen ik kon beginnen 
met school, heb ik binnen een jaar het 
Staatsexamen gehaald. Nu loop ik vijf 
dagen in de week stage bij een garage-
bedrijf in Beverwijk en in januari be-
gin ik met de Mbo-opleiding voor au-
tomonteur. 

Mijn vrouw is ook naar Nederland ge-
komen en volgt nu Nederlandse les. Ze 
wil daarna een beroepsopleiding vol-
gen. We hebben samen twee kinde-
ren. Onze dochter heeft een stofwis-
selingsziekte, waardoor ze extra zorg 
nodig heeft. Die zorg is er niet in Sy-
rië. Onze zoon is geboren in Neder-
land. Het zijn alle twee mooie kinde-
ren, waar we trots op zijn.

Alle mensen in Nederland zijn in prin-
cipe aardig. Toen ik pas hier was, heb-
ben buren mij geholpen met een bank 
en met spullen. We hebben goed con-
tact. Sommige buren komen bij ons 
Syrisch eten en soms kan ik helpen 
met schilderen of laminaat leggen. Er 
zijn mensen die denken dat vluchte-
lingen hier zijn om een huis en een uit-
kering te krijgen. Maar we willen wer-
ken aan onze toekomst.

Mijn broers en zussen wonen in ver-
schillende landen, een paar nog in Sy-
rië. Ons huis is er niet meer. Mijn ou-
ders wonen bij familie. We houden 
contact met elkaar via de mobiele te-
lefoon. Als er geen internet is, kunnen 
we elkaar niet bereiken. Als de oorlog 
voorbij is, kunnen we misschien te-
rug naar ons land. Ik mis mijn land elk 
moment. Maar ik weet niet hoelang 
het nog duurt en of mijn ouders er dan 
nog zijn. (foto: Hyder Aljezairi)

Mohammed Al Rifai

‘Ik mis mijn land elk moment’

Sinterklaas aangekomen
Storm, regen en een Sinterklaas die zoek is. Het leek een erbarmelijke in-
tocht te worden, maar de eerste stappen op de Loswalkade van Sinterklaas 
en zijn tientallen pieten maakten een hoop goed. Juichend stonden de kin-
deren aan de kade. Ook kon de Sint rekenen op een warm onthaal van burge-
meester Frank Dales. Kortom,  een traditioneel kinderfeest waar jong en oud 
zichtbaar van genoten. (foto: Reinder Weidijk)
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Meedenken over verkeer en parkeren

Kom naar een inloop-
avond bij u in de buurt!
De gemeente Velsen start met 
het maken van een nieuw Lokaal 
Verkeers- en Vervoerplan (LVVP) 
voor de periode 2018 - 2030. Zij 
is benieuwd naar uw ervaringen 
en ideeën. Velsen heeft daarom 
diverse inloopavonden georgani-
seerd.

Ideeën en/of ervaringen met betrek-
king tot bereikbaarheid (voor auto’s, 
fi etsers voetgangers en overige weg-
gebruikers), parkeren, verkeersvei-
ligheid, leefb aarheid, duurzaamheid 
en openbaar vervoer zijn van har-
te welkom. Deze zijn belangrijk voor 
het bepalen van de gemeentelijke 
ambities, die vervolgens worden om-
gezet naar concrete projecten en ac-
ties. In het LVVP wordt ook het (aan-
gepaste)parkeerbeleid opgenomen. 

Tijdens de inloopavond kunt u aan-
geven hoe u de verkeer-, parkeer-en 
vervoerssituaties in uw omgeving 
ervaart. Wij zijn benieuwd naar ant-
woord op de volgende vragen:

1. Waar is een verkeer- en/of par-
keerprobleem?

2. Wat is het verkeer- en/of parkeer-
probleem?

3. Voor wie is het een verkeer- en/of 
parkeerprobleem?

4. Wie veroorzaakt het verkeer- en/
of parkeerprobleem?

Ook vragen wij u om ‘in de glazen 
bol te kijken’: hoe denkt u dat u zich 
over 20 jaar verplaatst met in het 
achterhoofd de toenemende druk 
op het wegennet? Wellicht een las-
tige vraag, maar van groot belang om 
plannen voor de toekomst op te stel-
len. 

Er wordt uitsluitend kaartmateriaal 
en andere informatie meegebracht, 
die betrekking hebben op de dorps-
kern, waar de bijeenkomst wordt 
gehouden. Voor de kernen Velsen-
Noord, IJmuiden-Noord en IJmui-
den-West zijn deze week al inloop-
avonden gehouden.

Inloopavond voor de diverse dorpskernen:

IJmuiden-Zuid en Zee- en Duinwijk 27 november  Zee- en Havenmuseum
Driehuis en Velsen-Zuid  29 november Rabobank IJmond Stadion
Velserbroek  12 december  Polderhuis
Santpoort-Noord en Santpoort-Zuid 13 december De Wildeman

Alle inloopavonden zijn van 19.30 uur tot 21.00 uur.

Mooie ideeën uitgewisseld

Gezond op weg in de wijk
Een moestuin bij de Dwarsligger, 
een wandelclub, een natuurspeel-
tuin – er werden mooie ideeën 
uitgewisseld op de bijeenkomst 
in café Nol van sporthal Zeewijk. 
Het was een levendige avond, met 
concrete afspraken tot slot.

Een wandelclub met mensen die de 
Nederlandse taal nog niet goed spre-
ken was één van de ideeën. Dat past 
goed in de doelen van ‘gezond op 
weg in Zee- en Duinwijk’: bewegen 
én contact maken. Een moestuin ‘op 
hoogte’, zodat je niet hoeft te buk-
ken als je in de tuin werkt, was een 
ander idee. Een buurtbewoonster 
kwam met een plan voor schooltui-
nen, en schoof later bij de moestui-
nen aan. Zo werden ideeën mooi met 
elkaar verbonden. Zij raakten ook in 
gesprek met iemand die ‘buiten eet-
feesten’ wilde organiseren, met ver-
se producten (vis!) uit IJmuiden. En 
heel praktisch: iemand zocht iets om 
meer te bewegen en werd diezelfde 
avond nog lid van de petanqueclub.

Wethouder Annette Baerveldt 
(Volksgezondheid) was dan ook heel 
tevreden: “Fijn dat deze mensen met 
hun ideeën zijn gekomen, daar ben 

ik heel blij mee. Het zijn allemaal 
mooie initiatieven die bijdragen aan 
een wijk die nog gezonder wordt. Wij 
helpen de bedenkers om de ideeën 
uit te voeren, want daar hebben we 
geld voor.”

Leerlingen van De Zefi er, de bre-
de school in hetzelfde gebouw als de 
sporthal, verzorgden een deel van 
de catering van de avond. Ze gingen 
professioneel langs de tafels met lek-
kere groenten met heerlijke sausjes. 
(foto: gemeente Velsen)   

Kerstshow voor 
Velsense vrijwilligers
De gemeente Velsen heeft veel 
waardering voor de vrijwilligers 
die bij de organisaties in de ge-
meente actief zijn. Dat kan bij-
voorbeeld uw koor zijn, de red-
dingsbrigade, tennisclub of uw 
kerk.

Om deze waardering te uiten stelt 
zij 4 vrijkaarten per organisatie be-
schikbaar voor De Grote Kerstshow 
op zondag 17 december 2017 om 
20.15 uur in Stadsschouwburg Vel-
sen. De show wordt georganiseerd 
door KOEL Productions. 

Het theatrale kerstspektakel trok de 
afgelopen jaren al meer dan 4000 be-
zoekers naar de schouwburg. Lokale 
artiesten en aanstormende talenten 
zingen samen de sterren van de he-
mel onder begeleiding van het REX-
orkest. Ook wordt op komische wijze 
teruggeblikt op het afgelopen jaar en 
wordt een kijkje genomen in de keu-
ken van vrijwilligers met als thema: 

Velsen zijn we samen.

Het bestuur van de organisatie kan 
de kaarten voor vrijwilligers tot en 
met 8 december 2017 reserveren via 
www.velsen.nl/kerstshow. Meld u zo 
snel mogelijk aan, want op is op! (fo-
to: Ron Pichel)

De kapotte wasmand levert u in bij het afvalbrengstation.
Alleen dan kunnen we de wasmand recyclen.

Vragen? hvcgroep.nl

Waar gooi ik dit weg?
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Nepnieuws
Vorige week  zijn er twee mel-
dingen binnengekomen van in-
woners van Velsen die een 
phishing-mail hadden gekregen. 
Phishing is een vorm van inter-
netfraude. De mail zou afk om-
stig zijn van het Centraal Justi-
tieel Incassobureau met als on-
derwerp ‘gemeentelijke nahef-
fi ng’. De gemeente Velsen heeft 
niets van doen met deze bericht-
geving.  Mocht u de mail ontvan-
gen hebben, verwijder het be-
richt. Fraudeurs proberen op de-
ze manier van u een geldbedrag 
te ontfutselen. Een en ander 
heeft dus niets te maken met ge-
meentelijke naheffi  ng. Kijk voor 
een voorbeeld van de mail en 
meer informatie op www.frau-
dehelpdesk.nl/vragen-meldin-
gen-cpt/30205-2.

Wist u dat...

De gemeente Velsen ondernemers die
in zwaar weer verkeren ondersteunt?
Ondernemers in Velsen kunnen 
kosteloos gebruik maken van 
het noodloket voor ondernemers 
‘155-Help-een-bedrijf’. Via een te-
lefonische helpdesk 088 9990 155 
of via internet ww.155.nl kunnen 
ondernemers, die vrezen voor de 
continuïteit van hun bedrijf, om 
hulp vragen.

Door deze samenwerking hoopt de 
gemeente Velsen onnodige uitval 
van ondernemers terug te dringen 
en een beroep op de schudhulpver-
lening te voorkomen. Arjen Verkaik, 
wethouder Werk & Inkomen en Eco-
nomische Zaken, is daar bijzonder 
tevreden mee.

Hoe werkt het?
Door een online scan in te vullen op 
de website www.155.nl van het IMK 
(Instituut voor Midden- en Klein-

bedrijf ) zien ondernemers direct of 
zij tot de mogelijke doelgroep beho-
ren voor ondersteunende fi nancië-
le regelingen van de overheid. In dat 
geval gaat een adviseur van het IMK 
met de ondernemer aan de slag. Zij 
kijken naar de mogelijkheid voor on-
dernemers om een regeling aan te 
vragen of gaan op zoek naar alterna-
tieve fi nancieringsmogelijkheden. 
Ook kunnen ze samen met de onder-
nemer een commercieel plan beden-
ken of wordt de kosten- of schuldsa-
nering als oplossing aangedragen.

Resultaten in Velsen
Van januari tot en met augustus 
2017 hebben zich 36 ondernemers 
uit de gemeente Velsen gemeld. In 
heel 2016 waren dit er in totaal 49. 
Diverse ondernemers zijn inmiddels 
bezocht door een ondernemersadvi-
seur of -coach. 

Vergaderingen gemeenteraad Velsen
Raadsvergadering donderdag 30 november 2017
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 plaats-
nemen op de publieke tribune van de raadzaal. De raadsvergadering is zowel 
live als achteraf te volgen via www.velsen.nl/gemeenteraad  en is daarna op 
elk gewenst moment terug te zien of te beluisteren.

Inspreken tijdens het Actualiteitenuurtje? 
Aanmelden kan tot op de dag van de vergadering tot 12.00 uur bij de griffi  e via 
telefoonnummer 0255 - 567502 of via de mail griffi  e@velsen.nl met vermel-
ding van het onderwerp, uw naam, e-mailadres en telefoonnummer. De grif-
fi e neemt dan contact met u op.

Agenda

Tweede Bestuursrapportage 2017
De 2e Bestuursrapportage is, in principe, het laatste moment waarop de raad 
kan bijsturen op de Begroting 2017. In deze rapportage staan de beleidsmati-
ge en fi nanciële afwijkingen ten opzichte van de begroting 2017. De rappor-
tage kent een positief resultaat van € 700.000. Aan de raad wordt voorgesteld 
het saldo van de 2e Bestuursrapportage toe te voegen aan de Algemene re-
serve.
Controleprotocol voor de accountantscontrole op de jaarstukken 2017
De accountant controleert de jaarrekening van de gemeente en geeft een ver-
klaring af over het getrouwe beeld van de cijfers over het boekjaar en een ver-
klaring over de rechtmatigheid van de jaarrekening. Bij de controle baseert 
de accountant zich onder meer op een door de gemeenteraad vastgesteld 
controleprotocol. De raad stelt dit controleprotocol vast.

Vangnetuitkering 2017
Gemeenten ontvangen jaarlijks een budget van het Rijk om de kosten van 

uitkeringen mee te betalen; het BUIG-budget. Gemeenten die niet uitko-
men met het toegekende BUIG-budget kunnen een vangnetuitkering aan-
vragen als compensatie voor het tekort. Om nu in aanmerking te komen voor 
een vangnetuitkering over 2017 moet het college de aanvraag eerst voorleg-
gen aan de raad. De gemeenteraad moet instemmen met een plan van aan-
pak voor de te nemen maatregelen om het tekort op het BUIG-budget te mi-
nimaliseren. Daarna wordt de aanvraag ingediend bij de Toetsingscommis-
sie vangnet Participatiewet.

Verklaring van geen bedenkingen voor aanleg gasleidingen vanuit 
zee naar en in ondergrondse terrein TATA Steel (project Q10)
Het project Q10 is opgezet om gasleidingen aan te leggen en een gasbehan-
delingsinstallatie op te richten op het terrein van TATA Steel. Dit terrein ligt 
in de gemeenten Velsen, Heemskerk en Beverwijk. In Velsen worden de on-
dergrondse gasleidingen aangelegd. Dit is in strijd met de geldende bestem-
mingsplannen Zeezicht en Industrieterrein Tata Steel. Het ministerie van 
Economische Zaken verleent de vergunning voor dit project. Maar eerst 
moeten de drie gemeenteraden ‘een verklaring van geen bedenkingen’ verle-
nen voordat het ministerie de vergunning mag afgeven.

Eindrapport Recreatieschap Spaarnwoude 
De Randstedelijke Rekenkamer heeft samen met de rekenkamer(commissie)
s van de gemeenten Amsterdam, Haarlem, Haarlemmerliede en Spaarn-
woude, Haarlemmermeer en Velsen onderzoek gedaan naar het functione-
ren van recreatieschap Spaarnwoude. De conclusies en aanbevelingen van 
het rapport richten zich aan het Algemeen Bestuur (AB) van Recreatieschap 
Spaarnwoude. Ook aan de gemeenteraden wordt een aanbeveling gegeven, 
namelijk om input te leveren aan het AB voor het opstellen van een integra-
le lange termijn visie.

Startdocument Handgraaf 
De locatie Handgraaf, aan de noordrand van Santpoort-Zuid is in 2004 gesa-
neerd voor woningbouw. Het toevoegen van woningen versterkt het woonka-
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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 we-
ken na de dag van verzending van 
het besluit een gemotiveerd be-
zwaarschrift indienen bij het be-
stuursorgaan dat het besluit heeft 
genomen (zoals 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 
Noord-Holland, locatie Haar-

lem, sector bestuursrecht, Post-
bus 1621, 2003 BR Haarlem. Een 
voorlopige voorziening kan al-
leen worden aangevraagd, indien 
er ook een bezwaarschrift is inge-
diend. De verzenddatum van het 
besluit is tussen haakjes vermeld.

Verleende omgevingsvergun-
ningen - reguliere procedure

IJmuiden
Eridanusstraat 29, plaatsen dakka-
pel (14/11/2017) 23584-2017;    
Pleiadenplantsoen 63, gebruiksver-
gunning brandveilig gebruik  BSO 
Pleiadenplantsoen 63 (14/11/2017) 
20224-2017;  
Grahamstraat 299, vergroten terras 
(14/11/2017) 24951-2017;
Grahamstraat 297, vergroten terras 
(14/11/2017) 24954-2017;
Cypressenstraat 31, oprichten twee-

Besluiten

Aanvragen

Bekendmakingen algemeen
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, buurtbemid-
deling, bureau discriminatieza-
ken, ondernemersloket, openbare 
ruimte, sociale zaken en nog veel 
meer.

Kunt u iets niet vinden of heeft u een 
vraag? Bel dan 14 0255, u hoeft hier-
voor geen netnummer te draaien. Ui-
teraard kunt u ook gewoon langsko-
men bij het Klant Contact Centrum 

in het gemeentehuis. Het KCC is ge-
opend op maandag tot en met vrijdag 
van 08.00 tot 17.00 uur. Op donderdag 
van 08.00 uur tot 20.00 uur. Voor in-
houdelijke vragen over bestemmings-
plannen, omgevingsvergunningen of 
vragen die daarmee te maken hebben, 
kunt u een afspraak maken met één 
van de vakspecialisten via 14 0255. 

Burgerzaken
Burgerzaken werkt uitsluitend op af-
spraak. 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 bel-
len met het Klant Contact Centrum 
voor een afspraak. 

Melding/klacht discriminatie
De gemeente Velsen faciliteert mel-
dingen of klachten over discrimina-
tie. Bij het Klant Contact Centrum 
van het gemeentehuis is een formu-
lier verkrijgbaar, waarop u uw mel-
ding of klacht kunt noteren. Graag 
deze vervolgens versturen naar: Bu-
reau Discriminatiezaken Kennemer-
land in Haarlem. Meer informatie op 
www.bdkennemerland.nl.

Publicatie
Op 20 augustus 2013 hebben burge-
meester en wethouders van Velsen 
besloten om vanaf 1 januari 2014 alle 
vergunningen, beleid en verordenin-
gen te publiceren in het elektronisch 
gemeenteblad. Daarnaast wordt er ook 
gepubliceerd op de Infopagina van de 
gemeente in de huis-aan-huisbladen 
De Jutter en De Hofgeest. Het elek-
tronisch gemeenteblad is te vinden op 
www.velsen.nl. Informatie over de ge-
meenteraad van Velsen en de vergade-
ringen van het Raadsplein is te vinden 
op: www.velsen.nl/gemeenteraad.

Burgemeester en wethouders van 
de gemeente Velsen maken be-
kend dat zij in de periode van 11 
november 2017 tot en met 17 no-
vember 2017 de volgende aanvra-
gen voor een omgevingsvergun-
ning hebben ontvangen op grond 
van de Wet algemene bepalingen 
omgevingsrecht. De datum van 
ontvangst is tussen haakjes ver-
meld.

IJmuiden
Celsiusstraat 47, plaatsen 2 dakka-
pellen (14/11/2017) 29744-2017; 
Jacob van Heemskerkstraat 25rd, 
uitbreiden woning en legalisatie ap-

partementen (16/11/2017) 30027-
2017;
Dokweg 21, inrichten cheesebar 
en gebruik food truck (17/11/2017) 
30091-2017.   

Santpoort-Zuid
Anna van Saksenlaan 21, kappen 6 
bomen (14/11/2017) 29793-2017;  
Louise de Colignylaan 5, kappen 
boom (17/11/2017) 30101-2017.

Santpoort-Noord
Duin- en Kruidbergerweg 60, rea-
liseren grondsauna (13/11/2017) 
29689-2017. 

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 aanvragen 
dienen te beslissen, verlengd met zes 
weken:

IJmuiden
Plein 1945 1, vervangen gevelrecla-
me (17/11/2017) 25411-2017.

Santpoort-Zuid
Wijnoldy Daniëlslaan 2, plaat-
sen damwand, houthok, veranda 
(17/11/2017) 21571-2017.

Santpoort-Noord
Kerkerinklaan 2, plaatsen dakop-
bouw met dakterras (20/11/2017) 
26192-2017.

Vergaderingen gemeenteraad Velsen (vervolg)
rakter. In het startdocument staan de uitgangspunten beschreven om tot een 
nieuw bestemmingsplan te komen. De locatie is eigendom van woningcor-
poratie Pré Wonen die de gronden wil verkopen. Met een door de gemeente-
raad vastgesteld startdocument stelt de koper een woningbouwplan op dat 

uiteindelijk in het nieuwe bestemmingsplan past. Het startdocument heeft 
ter inzage gelegen en er is een inspraakavond gehouden. Er zijn 10 reacties 
ingediend. 
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Verkeersmaatregel
Burgemeester en wethouders 
hebben besloten een individuele 
gehandicaptenparkeerplaats aan 
te leggen voor het volgende per-
ceel:

Waterdrieblad 4, 1991 GN  VELSER-
BROEK

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 gemeentehuis, Du-
dokplein 1 te IJmuiden.

Beslissingen ingevolge artikel 2.21 en 2.60 wet BRP
Burgemeester en wethouders 
maken bekend dat na uitvoerig 
onderzoek is gebleken dat on-
derstaande personen niet meer 
woonachtig zijn, op het adres 
waar zij in de basisregistratie 
personen van de gemeente Vel-
sen staan ingeschreven. Hun per-
soonslijst zal daarom worden op-
geschort met als reden: verblijf-
plaats onbekend. Dit betekent dat 
zij daardoor formeel niet meer in 
Nederland woonachtig zullen zijn.

Het betreft de volgende personen:
Arnar Breki Elfar geb.22-05-1995 

Mussendijk,G.O. geb.04-05-1974
Alieva,D.A. geb.25-06-1992 
Noble Le,J. geb.25-01-1991
Bakker,R. geb.15-09-1969 
Oosterhof,B.E.T.M. geb.27-06-1996
Blok,R.W. geb.20-06-1967 
Ozimek,A.M. geb.27-02-1986
Boonkamnerd,A. geb.03-03-1978 
Peijl van der,E.P. geb.17-12-1968
Debevère,S.R.E. geb.13-11-1962 
Romijn de,S. geb.24-01-1998
El-Massaoudi,I. geb.00-00-1980 
Sebregts,H.W. geb.11-03-1953
Fouta,M.  geb.27-10-1984 
Sivakumar,S. geb.15-07-1983
Inthirakumar,S. geb.01-11-1998 

Škrabal,M. geb.12-02-1985
Jodłowski,G.S. geb.12-03-1972 
Sneekes,F.A. geb.16-09-1965
Gwiżdż,R.K. geb.23-01-1981 
Stuart,A.Z. geb.23-11-1981
Karan,O. geb.09-08-1972 
Tahar,G.Z. geb.09-06-1993
Karsowidjojo,R.I. geb.26-06-1978 
Vrolijk,M. geb.29-03-1973
Kroon,J. geb.21-02-1953 
Waasdorp,N.S.A. geb.09-03-1989
Lichtleitner,J. geb.16-05-1985 
Westerhoven van,
H.J.A. geb.18-09-1985

Voor informatie kunt u terecht bij de 

Publiekszaken, werkeenheid Bur-
gerzaken, tel. (0255) 567200.

Bezwaren
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.

de verdieping (17/11/2017) 26360-2017;   
Zeeweg 319, oprichten woning (16/11/2017) 22253-2017.

Driehuis
Valeriuslaan 16, plaatsen aan- en opbouw (14/11/2017) 25836-2017.    

Santpoort-Noord
Molenstraat 7, plaatsen zonnepanelen (16/11/2017) 24643-2017;  
Duin- en Kruidbergerweg 60, realiseren wellness faciliteiten (16/11/2017) 
28205-2017. 

Verleende evenementenvergunningen APV artikel 2:17 

Santpoort-Noord
Sinterklaasloop, op 3 december 10:45 tot 12:30 uur, Locatie: sportpark Groe-
neveen (start- en fi nish locatie) (15-11-2017) 26519-2017.

Verleende evenementenvergunningen APV artikel 5:22

IJmuiden
Snuff elmarkt Sporthal IJmuiden-Oost, op 4 maart 2018 van 9.00 tot 16.00 
uur, Locatie: Tiberiusplein 6 (15-11-2017)  27977-2017
Verleende standplaatsvergunningen APV artikel 5:18 

Santpoort-Zuid
Verkoop kerstbomen, 2 t/m 19 december, Locatie: Bloemendaalsestraatweg 
169A (16/11/2017) 28461-2017.

Besluiten (vervolg)




