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De vuilcontainers bij winkelcentra en 
supermarkten zijn niet berekend op 
huisvuil. Toch zijn er mensen die volle 
vuilniszakken van huis meenemen om 
ze hier weg te gooien. De containers 
raken daardoor vol en dat veroorzaakt 
zwerfvuil. 

Maak van Velsen geen Bende
Onder de noemer ‘Maak van Velsen geen 
Bende’ wijst de gemeente op betere manie-

ren om met afval om te gaan en zwerfafval te 
voorkomen. Zwerfvuil is een grote ergernis, 
slecht voor het milieu en het trekt ongedier-
te aan. Zet uw huisvuil daarom niet naast 
containers in uw buurt of bij winkels.

Container vol?
U kunt helpen door melding te doen als u een 
volle container ziet. Dat kan via HVC. Infor-
matie daarover vindt u op de website www.
hvcgroep.nl. 

Volle vuilniszakken
Gooi ze in de container in 
uw buurt of bij uw huis!

• De gemeente gaat verkeersborden testen 
die gemaakt zijn van bamboe. Bamboe is 
duurzamer dan aluminium. Producten
van bamboe hebben een lange levens-
duur en een grote hardheid. Het bamboe 
dat gebruikt wordt heeft een FSC-cer-
tifi caat. De proef moet duidelijk maken
of een bamboeverkeersbord bestand is
tegen bijvoorbeeld vandalisme en zee-

wind. De proef duurt minimaal een jaar. 
De proef slaagt als de borden minimaal 
zo lang meegaan als de huidige borden 
en de extra kosten aanvaardbaar zijn.

Meer informatie: 
• 
•   
•     

  Uit het college

Vanaf maandag 11 februari 2019 worden er 
werkzaamheden uitgevoerd aan de Wüste-
laan. Het betreft het gedeelte van de Wüste-
laan tussen de hoek Burgemeester En-
schedélaan en de hoek Molenstraat. Dit zal 
overlast veroorzaken voor automobilisten 
en (snor)fi etsers.

Wat gaat er gebeuren?
Er worden nieuwe rioolhuisaansluitingen 
aangebracht voor de nieuwe woningen aan de 
Wüstelaan. 

Omleiding
Het gemotoriseerde verkeer wordt omgeleid 

via de Burgemeester Enschedélaan, Midden-
duinerweg en Velserhooftlaan. (Snor)fi etsers 
worden om het werk geleid via de Burgemeester 
Enschedélaan en de Molenstraat. Voetgangers 
en aanwonenden kunnen langs het werk lopen.

Planning
Als de weersomstandigheden geen vertraging 
opleveren, zijn deze werkzaamheden met vijf 
werkdagen klaar. Om de overlast van het door-
gaande verkeer zo beperkt mogelijk te houden, 
worden de werkzaamheden dagelijks uitge-
voerd van 08.30 uur tot 16.00 uur. Tijdens deze 
werktijden gelden de afzettingen en omleidin-
gen. 

Rioleringswerkzaamheden 
Wüstelaan

Begin 2018 ging kust- en innovatiecentrum 
BRAK! IJmuiden van start. Dat gebeurde 
in een tijdelijk onderkomen. Toen al werd 
aangekondigd dat er een blijvende huis-
vesting moest komen. Op 22 januari werd 
daarvoor de aftrap gegeven. 

Het ‘Bouwatelier’ van 22 januari was de eer-
ste stap in het denkwerk voor een defi nitief 
gebouw. Helemaal naar de denkbeelden ach-

        
‘Circulair’ betekent dat producten en materi-
alen opnieuw worden gebruikt en grondstof-
fen hun waarde behouden. Hoe kunnen we 
dat voor elkaar krijgen voor Science Centre 

Innovatie en ontwikkeling
Van prototype kartonnen (tiny)huis, naar 
een innovatief, circulair en defi nitief onder-

       
strand van IJmuiden. De eerste stappen hier-
voor werden gezet tijdens het bouwatelier in 

      
IJmuiden en de Hogeschool van Amsterdam 
onderzoeksgroep Circulair Bouwen. Ed Melet 

       
deelden aan de hand van de Waterval van Es-
cher hun missie: gesloten stromen zonder 
waardeverlies.

Circulair bouwen
“In een circulaire maatschappij wordt niets 
meer als afval beschouwd. In principe moet al-

les op de een of andere hoogwaardige manier 
kunnen worden hergebruikt. Gebouwen ge-
bruiken veel materialen en veel energie. Het is 
daarom belangrijk om goed na te denken over 
onze manieren van bouwen en het gebruik 
van gebouwen. Ook gebouwen moeten circu-
lair worden. Circulair bouwen bestaat nog niet 
echt, al zijn er wel veel bouwmaterialen die 
goed gerecycled kunnen worden. Maar recy-
clen, of hergebruik, past slecht in de circulaire 
visie. Dat komt doordat bij het recyclen altijd 
kwaliteit verloren gaat. Met andere woorden: 
circulair bouwen moet nog worden uitgevon-

       

Spannende ideeën
Het bouwatelier werd afgesloten met een ses-
sie waarin al veel spannende ideeën werden 
besproken (bouwen met zand, het benutten 
van nuttige materialen uit onze ontlasting, ge-
bouwisolatie van zeewier). De aanwezige ar-
chitecten, bouwers, natuurbeheerders, amb-
tenaren en anders geïnteresseerden deden 
allemaal mee aan het gesprek. 

Informatie
        

een bouwatelier wil bijwonen kijkt op www.
brakijmuiden.nl. 

  
       

Merijn Tinga
  

Het Zout Zeewaterlabo-ratorium (7 – 13 jr.)

Wetenschapscentrum BRAK!
Bouwatelier markeert eerste 
stap nieuwbouw
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De SportContrainer gaat (weer) op reis. 
Vanaf 15 februari staat hij in de buurt van 
zwembad De Heerenduinen in IJmuiden.

De SportContrainer is een uitklapbare 
zeecontainer, een kruising tussen een sport-
toestel en een buitensportaccommodatie. 
Hierop kun je eindeloos veel sportactivitei-
ten uitoefenen: denk aan bootcamp, crossfi t, 
outdoor fi tness, obstacle runs en survival. De 
SportContrainer is vrij toegankelijk en kan 
door iedereen worden gebruikt.

Sportaanbieders en vakleerkrachten uit het 
onderwijs kunnen een code bij Sportloket 
Velsen aanvragen om specifi ek trainingsma-
terialen uit de SportContrainer te gebruiken.

De SportContrainer is verplaatsbaar. Het is 
een middel om het buiten sporten en spelen 
aan te moedigen. De SportContrainer zal op 
verschillende plekken in de gemeente wor-
den neergezet. De locatie bij De Heerendui-
nen is de derde ‘halte’ van de ‘reis’ …

De SportContrainer komt naar 
De Heerenduinen!

Hou je wel van ‘een sprong in het diepe’? 
Dan kan De Heerenduinen je waarschijn-
lijk goed gebruiken. Het multifunctionele 
zwembad in IJmuiden zoekt nieuwe me-
dewerkers. 

Wij zijn op dit moment vooral op zoek naar 
Toezichthouders/Zweminstructeurs voor 
zowel de binnen- als buitenbaden. De werk-
tijden zijn fl exibel, dus je moet bereid zijn om 
overdag, in de avond en (soms) gedurende het 
weekend te werken. 

Ben je in bezit van een Lifeguard-, zwemin-
structie- en/of een BHV/EHBO diploma, dan 
is dat mooi meegenomen. Zo niet, dan bieden 
wij alle faciliteiten om je hier voor op te leiden, 
ook tot (allround-) zweminstructeur.

Heb je a�  niteit met zwemmen en beschik je 
over een goede zwemvaardigheid, neem dan 
contact op met: Minne Dolstra (bedrijfsleider 
zwembad); tel. 0255 531888 of MDolstra@
velsen.nl .  Wij bieden uitstekende arbeids-
voorwaarden.

Zwembad De Heerenduinen 
zoekt medewerkers!

In de voorjaarsvakantie van 16 februari t/m 24 februari 2019 is er weer extra recreatief zwem-
men in zwembad De Heerenduinen.

• Alle doelgroepen zijn ongewijzigd.
• Maandag 18 februari 2019 komt het banenzwemmen 13.00-15.00 uur te vervallen. 
• De andere reguliere openingstijden op maandag blijven van kracht.
• Zwemlessen op woensdag 23 en vrijdag 25 februari 2019 zullen aangepast worden 
 aangeboden.
• Vanaf 17.00 uur gelden de reguliere openingstijden.
• Zaterdag en zondag zijn we geopend zoals gebruikelijk.

Kijk voor de actuele openingstijden op www.zwembadvelsen.nl

Schrijf je in voor de 
Sportinstuif
Dinsdag 19 februari, in de voorjaarsva-
kantie, organiseren de buurtsportcoaches 
weer een sportinstuif in Het Polderhuis. Tij-
dens deze sportieve dag kunnen kinderen 
kennismaken met verschillende sporten 
verzorgd door verenigingen uit Velsen zo-
als o.a. tennis en krav maga. 

 Het ochtendprogramma voor de groepen 
1 t/m 4 is van 10:00-12:00 uur. Het middagpro-
gramma voor groep 5 t/m 8 is van 13:00-15:00 
uur. 

Deelnemen aan de Sportinstuif kost € 2,- en 
inschrijven kan via sportpasvelsen.nl. 

Medewerkers voor zwembad De Heerenduinen gezocht!
Het multfunctonele zwembad in IJmuiden zoekt ‘mensen die wel van een sprong in het diepe houden’.

Wij zijn op dit moment vooral op zoek naar Toezichthouders/ Zweminstructeurs voor zowel de binnen-

als buitenbaden.

Het betref fexibele werktjden dus je moet bereid zijn om overdag, in de avond en (soms) gedurende

het weekend te werken.

Ben je in bezit van een Lifeguard-, zweminstructe- en/of een BHV/EHBO diploma dan is dat mooi 

meegenomen. Zo niet, dan bieden wij alle faciliteiten om je hier voor op te leiden, ook tot (allround-)

zweminstructeur.

Heb je afniteit met zwemmen en beschik je over een goede zwemvaardigheid, neem dan contact op

met: Minne Dolstra (bedrijfsleider zwembad); tel. 0255 531888 of MDolstra@velsen.nl . Wij bieden 

uitstekende arbeidsvoorwaarden.

Piratenschip in zwembad De Heerenduinen
In de voorjaarsvakante van 16 februari t/m 24 februari 2019 is er weer extra recreatef zwemmen in

zwembad De Heerenduinen.

        Recreatebad         Wedstrijdbad        

Maandag 18-02 10.00-16.30 uur 10.00-15.30 uur

Dinsdag 19-02 10.00-16.30 uur 10.00-15.30 uur

Woensdag 20-02 10.00-16.30 uur 10.00-15.30 uur

Donderdag 21-12 10.00-16.30 uur 10.00-15.30 uur

Vrijdag 22-12 10.00-16.30 uur 10.00-14.00 uur

 Alle doelgroepen zijn ongewijzigd.

 Maandag 18 februari 2019 komt het banenzwemmen 13.00-15.00 uur te vervallen.

De andere reguliere openingstjden op maandag blijven van kracht.

 Zwemlessen op woensdag 23 en vrijdag 25 februari 2019 zullen aangepast worden 

aangeboden.

 Vanaf 17.00 uur gelden de reguliere openingstjden.

Voorjaarsvakantie in De Heerenduinen
Gewijzigde openingstijden

Van zaterdag 16 februari t/m donderdag 21 februari 2019 ligt dit te gekke piratenschip in het wed-
strijdbad

VacatureVacature
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Besluiten
Burgemeester en wethouders van Velsen 
hebben de hierna volgende besluiten ge-
nomen. Op grond van de Algemene wet 
bestuursrecht kan een belanghebbende bij 
het (de) onderstaande besluit(en) gedu-
rende zes weken na de dag van verzending 
van het besluit een gemotiveerd bezwaar-
schrift indienen bij het bestuursorgaan dat 
het besluit heeft genomen (zoals college 
van Burgemeester en wethouders van Vel-
sen of Burgemeester van Velsen, 
Postbus 465, 1970 AL IJmuiden), dan wel 
langs elektronische weg (elektronisch for-
mulier op www.velsen.nl; werkt alleen in 
combinatie met inloggen via DigiD). In 
spoedeisende gevallen kan een voorlopige 
voorziening worden gevraagd bij de voor-
zieningenrechter van de rechtbank Noord-
Holland, locatie Haarlem, sector bestuurs-
recht, Postbus 1621, 2003 BR Haarlem. Een 
voorlopige voorziening kan alleen worden 
aangevraagd, indien er ook een bezwaar-
schrift is ingediend. De verzenddatum van 
het besluit is tussen haakjes vermeld.

Verleende omgevingsvergunningen - re-
guliere procedure
Het college van Burgemeester en wet-
houders van Velsen heeft omgevingsver-
gunning verleend voor: 

IJmuiden
Grote Beerstraat 11, veranderen erker 

(30/01/2019) 22982-2018  
Kromhoutstraat 54a, afwijken bestem-
mingsplan voor gebruik begane grond als 
sportschool en voor verkoop van aan bok-
sen gerelateerde artikelen (groothandel en 
ondergeschikte verkoop aan particulieren) 
(31/01/2019) 21584-2018
Mercuriusstraat 18, legaliseren 2 dakkapellen 
en een muurdoorbraak (31/01/2019) 23238-
2018

Driehuis
Van den Vondellaan 34, plaatsen bouwlaag 
op vergunningsvrije uitbouw (30/01/2019) 
14332-2018
Driehuizerkerkweg 119, wijzigen gevels bijge-
bouw (31/01/2019) 21621-2018

Santpoort-Noord
Hoofdstraat 192 -194, kappen 4 bomen 
(29/01/2019) 18730-2018
Hoofdstraat 246, veranderen en vergroten 
tandartspraktijk (30/01/2019) 17291-2018

Velserbroek
De Zeiler 148, plaatsen stenen berging 
(30/01/2019) 2025-2019

In heroverweging verleende omgevings-
vergunning
Burgemeester en wethouders van Velsen 
hebben het hierna volgende besluit geno-
men. 

Santpoort-Noord
Groenelaantje 6-0044, legaliseren silo 
(29/01/2019) 33243-2017

Op grond van artikel 8:1 en 6:7 van de Alge-
mene wet bestuursrecht kunt u tegen dit be-
sluit binnen 6 weken na verzending een ge-
motiveerd beroepschrift indienen bij de 
Rechtbank Noord-Holland, locatie Haarlem, 
sector Bestuursrecht, Postbus 1621,2003 BR 
Haarlem. Bij verzending van het beroepschrift 
per post moet u het beroepschrift voor het ein-
de van deze termijn ter post bezorgen. Het is 
dan bovendien noodzakelijk dat het niet la-
ter dan een week na afl oop van de termijn bij 
de rechtbank is ontvangen. Het beroepschrift 
schorst de werking van het besluit niet.
Het beroepschrift moet worden ondertekend 
en moet tenminste bevatten:

a. de naam en adres van de indiener;
b. de dagtekening;
c. de omschrijving van het besluit waartegen 
het beroep is gericht (zo mogelijk dient u een
afschrift van dit besluit bij uw beroepschrift te
voegen);
d. de gronden van het beroep.

Op grond van artikel 8:81 van de Algemene 
wet bestuursrecht kunt u de president van de 
rechtbank Noord-Holland, locatie Haarlem, 
sector bestuursrecht, verzoeken een voorlo-

pige voorziening te tre� en indien onverwijlde 
spoed, gelet op de betrokken belangen, dat ver-
eist. Voorwaarde is wel dat u ook beroep heeft 
ingesteld.

U kunt ook digitaal het beroep – en verzoek-
schrift indienen bij genoemde rechtbank via 
http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. 
Daarvoor moet u wel beschikken over een 
elektronische handtekening (DigiD).

Geweigerde omgevingsvergunning - re-
guliere procedure
Het college van Burgemeester en wet-
houders van Velsen hebben omgevings-
vergunning geweigerd voor: 

Santpoort-Noord
Kerkerinklaan 23, vergroten aanbouw bega-
ne grond, realiseren trap en (deels legalise-
ren van) dakterras met dakterrasafscheiding 
(28/01/2019) 12708-2018

Verleende evenementenvergunning APV 
artikel 2:17

IJmuiden
Strand6Daagse 2019, op 24 juli 2019 van 11:00 
uur tot 25 juli 2019 11:00 uur, locatie: strand 
gemeente Velsen met overnachting bij SVIJ te 
IJmuiden (31/01/2019) 1722-2019 

Aanvragen
Burgemeester en wethouders van de ge-
meente Velsen maken bekend dat zij in de 
periode van 26 januari tot en met 1 febru-
ari 2019 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 
Kromme Mijdrechtstraat 32, plaatsen groen-
drager (27/01/2019) 3751-2019
Snelliusstraat 85, plaatsen dakkapel (achter-
zijde) (30/01/2019) 4273-2019
Burgemeester Rambonnetlaan 35, plaat-
sen 2 dakkapellen (voor- en achterzijde) 
(30/01/2019) 4309-2019
Marktplein 56, herindelen winkel naar win-
kel met 3 appartementen (29/01/2019) 4142-
2019
Velserduinweg 248, legaliseren van het dicht-
bouwen van de binnentuinen (afwijking van 

vergunning 32391-2017) (28/01/2019) 3896-
2019
Willemsbeekweg 1, wijzigen gevel 
(30/01/2019) 4341-2019
Havenkade 1, wijzigen van wonen/kantoor 
naar volledig wonen (31/01/2019) 4503-2019
Kennemerlaan 52, wijzigen begane grond (de-
tailhandel) naar twee winkels en twee appar-
tementen (31/01/2019) 4442-2019

Velserbroek
Hélène Mercierstraat 18, oprichten schuur 
(26/01/2019) 3726-2019
Spitsaak 41, plaatsen dakkapel (achterzijde) 
(31/01/2019) 4470-2019

Welstand
Voor zover de ingediende aanvragen voor een 
omgevingsvergunning betrekking hebben op 
een bouwactiviteit kunnen deze worden voor-
gelegd aan de commissie Stedelijk Schoon 
Velsen. Voor meer informatie over welstand: 

140255

Verlengen beslistermijn 
IJmuiden 
Fazantenlaan 46, plaatsen dakopbouw 
(01/02/2019) 21999-2018

Velsen-Zuid
Oostbroekerweg 17, uitbouw aan restaurant 
(30/01/2019) 19324-2018

Ingetrokken aanvraag omgevingsver-
gunning

Burgemeester en wethouders van de gemeen-
te Velsen maken bekend dat zij in de periode 
van 26 januari 2019 tot en met 1 februari 2019 
de volgende intrekking voor een omgevings-
vergunning hebben ontvangen op grond van 
de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht. 
De datum van ontvangst is tussen haakjes ver-
meld.

Santpoort-Zuid
Brederoodseweg ong., kappen 49 bomen 
(1/02/2019) 13989-2018

Ingekomen aanvragen evenementenver-
gunningen APV artikel 2:10
IJmuiden
Kermis, van 26 april t/m 1 mei 2019, loca-
tie Plein 45 te IJmuiden (29/01/2019) 4043-
2019
Herdenking 4 mei 2019, op 4 mei 2019 van 
16:00 tot 20:30 uur, locatie: Burgerzaal Ge-
meentehuis,  Plein 1945, begraafplaats Wes-
terveld te IJmuiden en Driehuis (30/01/2019) 
4322-2019

Santpoort-Noord
Foodfest 2019, op 25 mei 2019 van 16:00 tot 
23:30 uur, locatie: Broekbergenplein te Sant-
poort-Noord (28/01/2019) 3860-2019

Bekendmakingen algemeen
De website www.velsen.nl is hét start-
punt voor al uw vragen over de gemeen-
te Velsen. Hier vindt u meer informatie 
over vergunningen, burgerzaken, buurt-
bemiddeling, bureau discriminatiezaken, 
ondernemersloket, openbare ruimte, so-
ciale zaken en nog veel meer. 

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

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, omgevingsver-
gunningen 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 afspraak. 
Via onze website www.velsen.nl kunt u 24 
uur per dag een afspraak maken. U kunt na-
tuurlijk 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 meldin-
gen of klachten over discriminatie. Bij het 
Klant Contact Centrum van het gemeente-
huis is een formulier verkrijgbaar, waarop 
u uw melding of klacht kunt noteren. Graag
deze vervolgens versturen naar: Bureau Dis-
criminatiezaken Kennemerland in Haarlem. 
Meer informatie op www.bdkennemerland.
nl.

Publicatie
Vanaf 31 mei 2018 worden alle vergunningen, 
beleid en verordeningen op de landelijke web-
site www.o£  cielebekendmakingen.nl gepu-
bliceerd. 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 gepubli-
ceerd 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.
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Sessies donderdag 14 februari 2019
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 wo-
nen. U kunt hiervoor plaatsnemen op de pu-
blieke tribune van de vergaderzaal. De verga-
dering is zowel live als achteraf te volgen via 
de raadskalender op www.velsen.nl/gemeen-
teraad. Open de raadskalender en klik vervol-
gens op de datum en de zalen van deze sessies. 
RTV Seaport zendt de sessies vanuit de raad-
zaal uit op het TV-kanaal en via www.raads-
plein.tv.

Inspreken kan tijdens de sessies
Aanmelden om in te spreken kan tot op de dag 
van de vergadering tot 12.00 uur bij de grif-
fi e, tel. 0255 567251 of e-mail: gri�  e@velsen.
nl met vermelding van onderwerp, naam, e-
mailadres en telefoonnummer. 

Agenda
Ontwikkelperspectief Binnenduinrand
De gemeenten Bloemendaal, Haarlem, Haar-
lemmerliede en Spaarnwoude, Heemstede, 
Velsen en Zandvoort en het college van GS 
provincie Noord-Holland hebben in 2014 be-
sloten te starten met een ontwikkelstrategie 
voor het landschap van de Binnenduinrand 
(het gebied (globaal) begrensd door de Noord-
zee, het Noordzeekanaal, de N208, het Spaar-
ne en de Ringvaart en de provinciegrens met 

Zuid. Er is nu een informatieve bijeenkomst 
over het Ontwikkelperspectief Binnenduin-
rand, waarbij de ambtelijke voorbereiders 
het project, het proces en de inspraakreacties 
toelichten. 

Raadzaal: 19.30 – 21.00 uur

Cultuurvisie Velsen
De lokale cultuurvisie gaat richting geven en 
een kader bieden aan de invulling van Kunst 
en Cultuur in Velsen de komende jaren. Door 
middel van deze interactieve sessie over de 
cultuurvisie, wil het college bouwstenen op-
halen bij de raad. Deze input wordt vervolgens 
- naast de informatie die wordt opgehaald bij
inwoners, de samenwerkingspartners en de
basisscholen -gebruikt bij de invulling van de 

Cultuurtop.

Schoonenbergzaal: 19.30-21.00 uur

Informatiemarkt Impulsprojecten
Na de twee sessies is er een informatiemarkt 
over de impulsprojecten in de Burgerzaal. De 
impulsprojecten maken onderdeel uit van de 
Visie op Velsen. Elk project is volop in ont-
wikkeling. Tijdens de informatiemarkt wordt 
u daarover bijgepraat en kan de raad zelf ac-
tief informatie ophalen over de verschillende 
projecten en in gesprek gaan met de project-
leiders, portefeuillehouders en partners. Wij
nodigen u van harte uit om daarbij aanwezig
te zijn. 

Burgerzaal: 21.00 uur – 22.30 uur

Vergadering gemeenteraad Velsen
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