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Hulp, ondersteuning en zorg 
voor de inwoners van Velsen, 
thuis, bij het zoeken naar werk, 
in de zorg en op school – daar 
wordt de gemeente Velsen van-
af 1 januari 2015 verantwoorde-
lijk voor. Om welke veranderin-
gen gaan het dan? En welke vra-
gen hebben inwoners van Velsen 
daarover? Lees dit in de tweede 
speciale editie van de Infopagi-
na, die 18 december verschijnt.

In de gemeentelijke Infopagina 
van 23 oktober 2014 heeft de eer-

ste speciale uitgave gestaan. On-
dertussen gaan de voorbereidin-
gen voor de nieuwe gemeentelijke 
taken gewoon door. Er zijn brieven 
gestuurd aan verschillende groe-
pen inwoners van Velsen over de 
aanstaande veranderingen. Er is 
een privacyprotocol gemaakt, het 
digitale burgerpanel is bevraagd 
over de aanstaande veranderingen 
en er zijn interviews gehouden. In 
de tweede speciale editie van de 
gemeentelijke Infopagina, die 18 
december verschijnt, kunt u hier 
meer over lezen. 

Netten in de grijze bak
De kerstperiode staat weer voor de 
deur. Hierbij mag een kerstboom niet 
ontbreken. De kerstbomen worden bij 
aankoop voorzien van een net. Wilt u 
deze plastic netten gewoon weggooi-
en in de grijze bak voor restafval? Dus 
niet in de daarvoor bestemde inzamel-
containers voor plastic afval, daar de-
ze netten bij de afvalverwerking van 
plastic blijven haken en zo voor over-
last zorgen. (foto: gemeente Velsen)

Het gemeentebestuur van Velsen wenst u 
prettige  kerstdagen en een goede gezondheid 
in 2015

Voor een persoonlijke uitwisseling van 
 nieuwjaarswensen nodigt het gemeentebestuur 
van Velsen u hierbij van harte uit voor de 
 nieuwjaarsbijeenkomst.

Deze vindt plaats op maandag 5 januari 2015 
van 17.00 tot 19.30 uur in het Gemeentehuis, 
Plein 1945 te IJmuiden. 

Het gemeentebestuur heeft er voor gekozen om geen 

persoonlijke  uitnodigingen te versturen. Deze publicatie komt 

daarvoor in de plaats.

U bent van 
harte welkom
Nieuwjaarsreceptie 2015

“quod bonum, faustum 
 fortunatumque sit” 
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Speciaal loket in publiekshal

Veranderingen in de zorg
Een speciaal loket voor vragen 
over de veranderingen in de zorg, 
jeugdhulp en werk & inkomen – dat 
vindt u tussen 15 december en 15 
januari in de publiekshal van het 
gemeentehuis. Het loket is daar 
vier uur per dag voor gereser-
veerd.

Vanaf 1 januari 2015 verandert er veel 
in de zorg, jeugdhulp en op het gebied 
van werk & inkomen. De gemeenten 

worden verantwoordelijk voor al de-
ze zaken. Heeft u daar vragen over? 
Kom dan tussen half december en 
half januari naar het speciale loket in 
de publiekshal van het gemeentehuis. 
Daar kunt u al uw vragen stellen.

Van maandag tot en met donderdag 
tussen 10 en 12 uur ’s morgens en tus-
sen 2 en 4 uur ’s middags is het loket 
daar speciaal voor gereserveerd. (fo-
to: Zorg in Beeld / Frank Muller)

In editie van 18 december

Speciale Infopagina over 
ondersteuning en zorg
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Wijziging marktdagen
De marktdag van vrijdag 26 december 
in Santpoort-Noord wordt in verband 
met tweede kerstdag verplaatst naar 

24 december. De marktdagen van 
donderdag 25 december en 1 januari 
in IJmuiden komen te vervallen.

Meedenken over afval
Leerlingen van het Technasium op 
het Ichthus Lyceum Driehuis den-
ken samen met HVC en de ge-
meente Velsen na over de inzame-
ling van plastic afval.

Michael, Nick en Sara zijn drie leer-
lingen van 5 Havo op het Ichthus Ly-
ceum in Driehuis. Voor hun eind-
examen zijn ze bezig met een werk-
stuk over plastic afval. Zij hebben 
onderzocht hoe huishoudens met 
hun plastic afval omgaan en wat het 
effect is van statiegeld. Ook onder-
zoeken de leerlingen welke proble-
men de plastic flessen veroorzaken 
en hoe deze voorkomen kunnen wor-
den. 

Aanleiding voor het onderzoek is de 
‘plastic soep’ in de oceanen van meer 
dan 100 miljoen ton. De drie leerlin-
gen zoeken serieus naar een oplos-
sing. Ook willen ze dat er in de ge-

meente extra centrale inzamelpun-
ten voor kunststofafval komen. Mo-
menteel zijn er in Velsen op ruim 
20 locaties inzamelcontainers voor 
plastic afval, meestal bij supermark-
ten.

Eigen container voor plastic
De leerlingen hebben het winke-
lende publiek van de Dekamarkt 
in Santpoort-Noord geïnterviewd. 
Hieruit kwam naar voren dat de con-
sumenten zich heel bewust zijn van 
de afvalproblematiek. De meerder-
heid vond het een prima idee om 
thuis, behalve voor groente, fruit-
en tuinafval, papier en restafval ook 
een aparte minicontainer voor plas-
tic afval te gebruiken. Het drietal is 
bezig hiervoor een ‘hypermodern’ 
exemplaar te ontwerpen. Het eind-
resultaat zal worden gepresenteerd 
op school en aan de gemeente, die 
overigens hun opdrachtgever is.

Eerste fruitboom gepland
In het park Kennemergaarde in Santpoort-Noord heeft wethouder Robert 
te Beest vorige week de eerste fruitboom geplant. Hiermee is een begin ge-
maakt met de aanleg van een fruittuin. Het project is een bewonersinitiatief 
en wordt ondersteund door de gemeente Velsen. De ‘ Vrienden van Park Ken-
nemergaarde’ tekenen voor de verzorging (foto: Reinder Weidijk)   

Conferentie over bouwen 
en wonen in IJmuiden
Donderdag 4 december jl. spra-
ken wethouders Floor Bal (wo-
nen)  en Ronald Vennik (ruimte-
lijke ordening en grondzaken)  in 
de Felison Terminal met ontwik-
kelaars, bouwers, corporaties, 
makelaars en architecten over de 
toekomst van het bouwen en wo-
nen in IJmuiden.

Het was een goed bezochte en  zin-
volle bijeenkomst met enthousias-
me voor een vervolgdiscussie.

Op de foto is wethouder Vennik te 
zien in gesprek met de genodigden 
over voor wie er woningen moeten 
worden gebouwd in IJmuiden. (foto: 
Reinder Weidijk)

Hulp bij schulden
Het spreekuur van Sociaal.nl is in-
gekort en stopt per 1 januari 2015 
helemaal. Sociaal.nl helpt – samen 
met de gemeente Velsen – mensen 
die schulden hebben met een beta-
lingsregeling. Vanaf 1 januari 2015 
doet de PLANgroep dat.

Sociaal.nl wordt PLANgroep
Er is wat veranderd in de schuldhulp-
verlening. Mensen met geldproble-
men kunnen zich voor schuldhulpver-
lening aanmelden bij de gemeente Vel-
sen. Vaak zijn er dan betalingsregelin-
gen nodig met schuldeisers. Dat deed 
de firma Sociaal.nl in opdracht van 
Velsen. Sinds afgelopen zomer doet de 
PLANgroep dat. Door deze verande-
ring is het inloopspreekuur van Soci-

aal.nl ingekort tot dinsdagmiddag van 
14.30 – 15.30 uur. En per 1 januari 2015 
houdt het spreekuur helemaal op.

Nieuwe klanten komen automatisch 
bij PLANgroep terecht. Wie al klant 
is bij Sociaal.nl blijft dat gewoon; 
voor hen verandert er niets. Zij kun-
nen tot 1 januari 2015 nog naar het in-
loopspreekuur op dinsdagmiddag van 
14.30 – 15.30 uur. Na 1 januari is con-
tact met Sociaal.nl alleen nog mogelijk 
via de telefoon of e-mail. 

Wie vragen heeft over deze verande-
ring of wie zich aan wil melden voor 
schuldhulpverlening kan elke werkdag 
tussen 09.00 en 12.00 uur bellen met 
de gemeente Velsen via 140255.
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Jeugd drinkt en rookt minder
Scholieren in Kennemerland ro-
ken en drinken minder dan vier 
jaar geleden. Onder tweedeklas-
sers zijn de percentages meer dan 
gehalveerd. Alcoholgebruik blijft 
echter nog steeds een probleem 
onder vierdeklassers. Ruim de 
helft van hen geeft aan recent al-
cohol te hebben gedronken en bij-
na 40% is ‘binge drinker’. Dat wil 
zeggen dat ze recentelijk bij één 
gelegenheid minstens vijf glazen 
alcohol hebben gedronken.

Zo blijkt uit de resultaten van de 
‘Jeugdmonitor Emovo Kennemer-
land 2013-2014’. Het onderzoek is 
uitgevoerd door GGD Kennemer-
land in opdracht van de 10 gemeen-
ten van de regio Kennemerland. Het 
Emovo-onderzoek werd eerder uit-
gevoerd in 2005 en 2009. De resul-
taten vormen één van de informatie-
bronnen voor het gezondheidsbeleid 
in de 10 gemeenten. Gemeenten en 
GGD bepalen samen welke uitkom-
sten nadere aandacht nodig hebben. 

Pesten, gameverslaving etc.
Bijna 10.000 scholieren in Kenne-

merland deden aan het onderzoek 
mee. Op school beantwoordden ze 
via internet vragen over hun gezond-
heid, leefstijl en welbevinden. Het 
ging om leerlingen van klas 2 en 4 
van het voortgezet onderwijs. 

De meerderheid van de scholie-
ren (83%) voelt zich gezond. Met 
een deel van de scholieren gaat het 
minder goed. Zo voelt 23% zich psy-
chisch ongezond en heeft 16% van 
alle scholieren in het jaar vóór het 
onderzoek er wel eens over gedacht 
een einde te maken aan zijn leven. 
5% van het aantal jongeren zegt re-
gelmatig op school te worden gepest. 
Dat is iets minder dan de 7% in 2009. 
Van de leerlingen loopt 9% risico op 
problematisch gebruik van socia-
le media. Het gaat vaker om meisjes 
dan jongens. Zes procent loopt risico 
op problematisch gamen. Hier gaat 
het juist veel vaker om jongens. 

Meer informatie
Meer informatie over het onder-
zoek en de resultaten is te vinden op: 
www.ggdkennemerland.nl/gezond-
leven/onderzoek/scholieren.

Parkeerterrein bij station Driehuis is klaar
Het vergrote parkeerterrein bij 
het station Driehuis is klaar. Maar 
liefst 18 parkeerplaatsen zijn erbij 
gekomen. Ook is de parkeerplaats 
overzichtelijker gemaakt. Nog afge-
zien van het feit, dat het geheel een 
fraaiere  uitstraling heeft gekregen. 
De herinrichting was mogelijk door 
een financiële bijdrage vanuit de 
provincie Noord-Holland. (foto: ge-
meente Velsen)

Start werkzaamheden
Velserenderlaan
De gemeente Velsen gaat de Vel-
serenderlaan in oude glorie her-
stellen. Aan de weg staan nu 
groepjes bomen van verschillen-
de soorten. Velen daarvan zijn 
ziek of aan het einde van hun le-
vensduur. Deze bomen worden 
vervangen door strak naast el-
kaar geplante lindes. De werk-
zaamheden starten 16 december 
as.

Ter hoogte van de ruïne, bij de slin-
ger in de weg, wordt de beplanting 
losser van vorm en blijft een aantal 
bomen staan. Het zicht op de Ruïne 
van Brederode is daarmee gewaar-
borgd. De Velserenderlaan ligt in 
een gebied met een rijke historie en 
is een gemeentelijk monument. De 
werkzaamheden worden dan ook 

professioneel begeleid door een ar-
cheoloog.

Rooien
In week 51 worden de bestaande bo-
men gerooid, maar ook bosjes en 
struiken langs de weg gesnoeid. Een 
groep populieren in het midden van 
de laan blijft voorlopig staan. Dit in 
afwachting van onderzoek naar hun 
waarde voor vleermuizen. Het plan 
is om na de kerstvakantie te planten. 

Afsluiting
Van 16 tot en met 18 december 2014 
is de Velserenderlaan vanaf de Bre-
deroodseweg tot de Ruïne van Brede-
rode voor verkeer afgesloten. Ook de 
parkeerplaats is dan afgesloten. Om-
rijden is mogelijk via de Brederood-
seweg en de Middenduinerweg. 
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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, bureau dis-
criminatiezaken, 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 09.00 tot 16.00 
uur en op donderdagavond van 18.00 tot 20.00 uur. 
Voor inhoudelijke vragen over bestemmingsplan-
nen, omgevingsvergunningen of vragen die daar-

mee 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 
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 Contact 
Centrum van het stadhuis kunt u een formulier 
krijgen waarop u uw melding of klacht kunt note-
ren. Dit formulier kunt u sturen naar Bureau Dis-

criminatiezaken Kennemerland in Haarlem. Meer 
informatie op www.bdkennemerland.nl.

Op 20 augustus 2013 heeft het college van Burge-
meester en Wethouders van Velsen besloten om 
vanaf 1 januari 2014 alle formele bekendmakingen 
van bijvoorbeeld vergunningen, beleid en verorde-
ningen te publiceren in het elektronisch gemeen-
teblad. De bekendmakingen worden ook gepubli-
ceerd in de huis-aan-huisbladen de Jutter en de 
Hofgeest. Het elektronisch gemeenteblad is te vin-
den op www.velsen.nl. Informatie over de gemeen-
teraad van Velsen en de vergaderingen van het 
Raadsplein is te vinden op de www.raad.velsen.nl

Bekendmakingen algemeen

Burgemeester en wethouders van 
de gemeente Velsen maken be-
kend dat zij in de periode van 29 
november 2014 tot en met 5 de-
cember 2014 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
Saturnusstraat 19, plaatsen 2 dak-
kapellen (voor- en achtergevel)
(02/12/2014) w14.000600;
Linnaeusstraat 42, oprichten ber-
ging en kappen boom (05/12/2014) 
w14.000603;

Pegasusstraat 34, plaatsen dak-
kapel (voorgevel)(02/12/2014) 
w14.000601.

Driehuis 
Geen mededelingen.

Santpoort-Noord
Wüstelaan 83 (rijksmonument), ver-
vangen wiekenkruis (molen de Zand-
haas)(02/12/2014) w14.000599;
Middenduinerweg 28, kappen boom 
(30/11/2014) w14.000596;
Kerkweg 144, plaatsen dakopbouw 
(30/11/2014) w14.000597.

Velsen-Zuid
Geen mededelingen.

Santpoort-Zuid
Bloemendaalsestraatweg ong. (loca-
tie Bleekersduin), oprichten parkeer-
garage, supermarkt met 9 apparte-
menten, appartementengebouw met 
22 woningen en 14 grondgebonden 
woningen (01/12/2014) w14.000598;
Bruno Klauwersstraat 7, kappen 
boom (29/11/2014) w14.000595.

Velserbroek
Geen mededelingen.

Velsen-Noord
Geen mededelingen.

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 waarbin-
nen zij op de volgende aanvra(a)g(en) 
dienen te beslissen verlengd met zes 
weken:

IJmuiden
Willem de Zwijgerlaan 21, kappen 26 
bomen (14/10/2014) w14.000499.

Aanvragen

Besluiten
Burgemeester en wethouders van 
Velsen hebben de hierna volgen-
de besluiten genomen.  Op grond 
van de Algemene wet bestuurs-
recht 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 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 Noord-Holland, loca-
tie Haarlem, sector bestuursrecht, 
Postbus 1621, 2003 BR Haarlem. 
Een voorlopige voorziening kan 
alleen worden aangevraagd, in-
dien er ook een bezwaarschrift is 
ingediend. De verzenddatum van 
het besluit is tussen haakjes ver-
meld.

Verleende omgevingsvergunningen - 
reguliere procedure
Het college van Burgemeester en wet-
houders van Velsen heeft een omge-
vingsvergunning verleend voor: 

IJmuiden
Monnickendamkade ong., plaat-
sen tijdelijke bouwkeet (04/12/2014) 
w14.000528;

Maxwellstraat 13, veranderen kantoor 
(04/12/2014) w14.000517;
Kromhoutstraat 54 0009, legalise-
ren verdiepingsvloer (04/12/2014) 
w14.000487.

Driehuis
Geen mededelingen.

Santpoort-Noord
Broekbergenlaan ong., in gebruik ne-
men weiland als tijdelijke parkeerplaats 
(04/12/2014) w14.000560;
J.T. Cremerlaan 39, vergroten 2e verdie-
ping (05/12/2014) w14.000555.

Santpoort-Zuid 
Geen mededelingen.

Velsen-Zuid
Park Velserbeek, kappen boom 

(09/12/2014) w14.000575;
Park Velserbeek, kappen boom 
(09/12/2014) w14.000579;
Park Velserbeek, kappen boom 
(09/12/2014) w14.000580;
Park Velserbeek, kappen boom 
(09/12/2014) w14.000581.

Velsen-Noord
Velserkade 3, oprichten vriescellen 
(08/12/2014) w14.000540.

Velserbroek
Geen mededelingen.

Vergunningen Algemene Plaatselij-
ke Verordening
Evenementen artikel 2:17 APV

Kerstbeurs, 21 december 2014, kruiden-
tuin Buitenplaats Beeckestijn, Rijksweg 
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Wijziging reiskostenregeling woon-werkverkeer
De werkgeverscommissie voor de griffie van de gemeente Velsen heeft in de 
vergadering van 27 november 2014 de Reiskostenregeling woon-werkver-
keer 2014 en de toelichting op deze regeling vast gesteld onder gelijktijdige 
intrekking van de Reiskostenregeling woon-werkverkeer 2013 en de toelich-
ting op deze regeling. Het was nodig om de regeling aan te passen omdat na in-
voering bleek dat de regeling niet volledig uitgevoerd kon worden zoals vooraf 

bedacht. De regeling is nu geactualiseerd en aangepast. Het besluit treedt in 
werking 1 dag na publicatie en de regeling ligt voor iedereen kosteloos ter in-
zage bij de afdeling Human Resources van de gemeente Velsen. Tevens wordt 
de regeling gepubliceerd op de website van de gemeente Velsen: www.velsen.
regelingenbank.nl.

Besluiten (vervolg)
134, Velsen Zuid  (03/12/2014) u14.011887;
Rommelmarkt, 9 mei 2015, 6 juni 2015, 4 juli 2015, 1 au-
gustus 2015, 22 augustus 2015,
5 september 2015, Kennemerplein te IJmuiden (05/12/ 
2014) u14.011350;

Kofferbakmarkt, 22 maart 2015,19 april 2015,24 mei 
2015,21 juni 2015,26 juli 2015
30 augustus 2015, Velserduinplein te IJmuiden (05/12/ 
2014) u14.011351;
Kerstfeest met buren met schaatsbaan op 21 en 22 de-

cember 2014, Breesaperhof Velsen Noord, (08/12/2014) 
u14.001202;
Kerstsamenzang op 20 december 2014, Driehuizer-
kerkweg, tussen de Da Costalaan en de Valeriuslaan te 
Driehuis , (09/12/2014) u14.012038.

Flexibilisering werktijden 
De werkgeverscommissie voor de griffie van de gemeente Velsen heeft  in de 
vergadering van 17 maart 2014 besloten de Collectieve Arbeidsvoorwaarden-
regeling/Velsense Arbeidsvoorwaardenregeling (CAR/VAR) te wijzigen, de 
Werktijdenregeling Velsen 2014 vast te stellen en een aantal verouderde re-
gelingen m.b.t. werktijden en telewerken voor medewerkers van de gemeen-
te Velsen in te trekken. Hierdoor wordt gestalte gegeven aan de modernise-

ring en flexibilisering van de werktijden van medewerkers van de gemeen-
te Velsen. Het besluit treedt in werking 1 dag na publicatie en de regeling ligt 
voor iedereen kosteloos ter inzage bij de afdeling Human Resources van de 
gemeente Velsen. Tevens wordt de regeling gepubliceerd op de website van 
de gemeente Velsen: www.velsen.regelingenbank.nl.

Nadere regels jeugdhulp gemeente Velsen 2015
Burgemeester en wethouders van Velsen maken met inachtneming van ar-
tikel 139 Gemeentewet bekend dat het college van burgemeester en wethou-
ders in haar vergadering van 2 december 2014  heeft besloten tot vaststelling 
van de nadere regels jeugdhulp. Deze nadere regels treden in werking op 1 ja-
nuari 2015. De integrale teksten van de verordeningen zijn gepubliceerd in 

het elektronisch gemeenteblad van de gemeente Velsen. Tevens lig het elek-
tronisch gemeenteblad met bijlagen ter inzage bij de receptie van het stad-
huis, Dudokplein 1 te IJmuiden en worden deze ook gepubliceerd op de web-
site van de gemeente Velsen: www.Velsen.nl 

Wijziging arbeidsvoorwaardenregeling 
Burgemeester en wethouders en de werkgeverscommissie voor de grif-
fie van de gemeente Velsen maken hierbij bekend dat per 15 juli 2014, 1 
oktober 2014, 1 januari 2015, 1 april 2015 en per 1 juli 2015 de collectie-
ve arbeidsvoorwaardenregeling van de gemeente Velsen  (CAR/VAR) 
wordt gewijzigd.

De wijzigingen zijn conform de LOGA-circulaires (ECWGO/201401851 en 
ECWGO/U201401852) en hebben betrekking op de:

- salarismaatregelen;
- verruiming van de einddatum van de na-wettelijke uitkering;
- opbouw en opname vakantieverlof tijdens ziekte en de vervaltermijnen 
 van verlof;

- stage- en werkervaringsplaatsen voor jongeren en werkzoekenden; 
- verruiming vakbondsverlof met behoud van bezoldiging;
- opeenvolgende aanstellingen. 

Daarnaast wordt artikel 6:2:3 VAR op 1 januari 2015 gewijzigd naar artikel 
6:2:3 UWO conform de LOGA-circulaire ECWGO/201401851.  

Ter inzage
De tekst van de wijziging van de verordening is in het elektronisch gemeen-
teblad gepubliceerd.  Een uitdraai van het elektronisch gemeenteblad is ook 
in te zien bij de balie van het stadhuis.  De wijzigingen in de verordening wor-
den ook gepubliceerd op www.overheid.nl. Het besluit tot wijziging treedt in 
werking op de dag na bekendmaking..




