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Omleidingsroute naar Santpoort i.v.m. éénrichtingsverkeer
Stationsweg

Parkweg

VelsenZuid

VelsenZuid

gemvelsen

Havenfestival IJmuiden in
teken van duurzaamheid en
innovatie
Het Havenfestival IJmuiden vindt dit jaar
plaats op zaterdag 29 en zondag 30 juni.
Twee dagen lang staat de Trawlerkade
volledig in het teken van kunst en cultuur,
de visserij en de havens.

IJmuiden

Driehuis

gemeentevelsen |

Duurzaamheid en innovatie zijn dit jaar
belangrijke speerpunten van het festival.
Zo wordt in samenwerking met Stichting
Noordzeevis IJmuiden, Cornelis Vrolijk en
Fish & Seafood Waasdorp een groot visplein
ingericht, zorgt Amsterdam IJmuiden Oﬀshore Ports (AYOP) voor groene windenergie
en is de horeca grotendeels plasticvrij. Het
evenement staat bol van de nautische en culturele activiteiten. Dankzij een groot aantal

Spoorviaduct Driehuis in de
richting van noord naar zuid
(van Driehuis naar Santpoort)
afgesloten voor
motorvoertuigen.
Omleidingsroute is aangegeven.
Overig verkeer wordt ter plaatse
geleid over beschikbare
verharding.

sponsors zijn alle activiteiten gratis toegankelijk.
Verkeersinformatie
Voor het Havenfestival worden diverse straten op en rond het Middenhavengebied afgesloten. Waaronder de Trawlerkade, daar
vindt het evenement plaats. Op diverse plekken rond het evenement worden verkeersregelaars ingezet. Verkeer op de Dokweg wordt
niet gehinderd. In het Middenhavengebied
zelf kan worden geparkeerd door bezoekers.
Bezoekers kunnen het beste met de ﬁets naar
het Havenfestival toe komen.
Kijk voor meer informatie op www.havenfestivalijmuiden.nl

Straat van de maand
SantpoortNoord

Velserbroek

Wegafsluiting spoorviaduct
Driehuis in zomervakantie
Zondagochtend 14 juli gaat de route Van
Den Vondellaan – Hagelingerweg naar
verwachting zes weken dicht voor motorvoertuigen richting Santpoort.

In de zomervakantie worden in de betonnen tunnelbak het versleten wegdek van de
hoofdrijbaan vernieuwd, de verouderde regenwaterroosters vervangen en grondwaterlekkages gedicht.
Dat gebeurt per weghelft, waardoor motorvoertuigen maar in één richting gebruik kan
maken van de route onder het spoor door.
Verkeer uit IJmuiden/Driehuis/Velsen-zuid
richting het zuiden wordt tijdens de werkzaamheden omgeleid via de StationswegParkweg. De rijrichting is bewust andersom
t.o.v. de afsluiting Hagelingerweg vorig jaar.
Deze simpelere omleiding is het gunstigst
voor de bereikbaarheid van Driehuis voor
o.a. hulpdiensten en voor de veiligheid van
ﬁetsverkeer. Daarnaast blijft het crematori-

um goed bereikbaar en zijn de omleidingen
en foutrijders veel beter te sturen.
Voor ﬁetsverkeer blijft steeds één pad beschikbaar, waarop het ﬁetsverkeer in beide
richtingen mogelijk blijft.
Buslijn 3 van Connexxion wordt omgeleid.
Informatie over de omleiding staat t.z.t. op
www.connexxion.nl
Werkzaamheden op de route door Driehuis
- Santpoort worden al enkele jaren zoveel
mogelijk binnen de zomervakantie gepland.
Daarbuiten is de kans op ernstige bereikbaarheidsproblemen en onveiligheid voor
het schoolﬁetsverkeer groot. De vakantieduur, de noodzakelijke bereikbaarheid van
zowel de directe omgeving, als die van het
werkterrein, beïnvloeden de omvang van de
deelwerkzaamheden.

Zonnestralen op De Ticht
Op dinsdag 18 juni waren de bewoners van
de Ticht in Velsen -Zuid door het Sociaal
Wijkteam uitgenodigd voor een High Tea.
Eenmaal per jaar wordt door het Wijkteam een straat uitgekozen om aandacht
te schenken aan ontmoeting en aan elkaar beter leren kennen. Bijna alle bewoners meldden zich voor het evenement
aan. Het bleek dat bewoners van De Ticht
elkaar daar goed kennen en daar prettig
wonen.

“We overlopen elkaar niet, hoor” meldt een
van de bewoners, maar als het nodig is dan
kunnen we elkaar om hulp vragen. Het voelde
voor het Wijkteam bijna als een overbodige
actie. Toch werd het initiatief zeer gewaardeerd. Barry, een actieve bewoonster die ook

Op De Ticht is het ﬁjn wonen. Woont u in
Santpoort, Driehuis of Velsen- Zuid en wilt u
volgend jaar ook in aanmerking komen voor
een leuk feest in uw staat, neem dan contact
op met het Sociale Wijkteam. Daarnaast zijn
wij er om u te ondersteunen mocht u problemen hebben waar u zelf niet uit komt. Ons
mail adres is: contact@swtvelsen.nl of via
telefoonnummer: 088-8876970

Het is de bedoeling dat de weg 26 augustus
weer open is. We vragen uw begrip voor mogelijk overlast.

Balie Burgerzaken gesloten 19 juli
en 26 juli vanaf 14.00 uur
Bedrijfscontinuïteit is: de voortgang van de
organisatie veilig stellen. Daar stelt de gemeente Velsen hoge eisen aan. De wettelijke eisen moeten garanderen dat de Basisregistratie Personen (BRP) binnen 48 uur na
een calamiteit – zoals het afbranden van het
raadshuis – weer volledig in werking is. Als
het gemeentehuis verloren gaat door een calamiteit worden de belangrijkste systemen
op een andere plek, ‘de uitwijklocatie’, zo snel

burendag en andere bijeenkomsten voor De
Ticht organiseert, ervoer het als een beloning
voor haar inspanningen om “haar” buurt leuk
en prettig te maken. De zon scheen uitbundig
terwijl de bewoners genoten van de scones
en andere heerlijkheden van de High Tea.
Accordeonist Gerard zorgde voor nog meer
feestvreugde met zijn muzikale bijdrage.

mogelijk weer opgebouwd.
Jaarlijks voert de gemeente een ‘uitwijktest’
uit. Daarbij kijkt de gemeente of het lukt om
binnen 48 uur een werkende omgeving te
hebben staan. En of ze tijdens en direct na
een calamiteit genoeg heeft aan de herstelde systemen. Vanwege de deze jaarlijkse uitwijktest is het op vrijdag 19 juli en vrijdag 26
juli vanaf 14.00 uur niet mogelijk om een afspraak te maken met Burgerzaken.

Uit het college
•

Wethouder Jeroen Verwoort bezocht,
samen met de burgemeester van Almere Frank Weerwind, de conferentie Urban future Global Conference in Oslo.
Het doel van deze conferentie ging over
de toekomst van stedelijke regio’s zoals
de metropoolregio Amsterdam. Uit diverse landen waren regio’s aanwezig die
hun positie in Europa willen versterken.

Regio IJmond wil haar positie als versterken voor de innovatie van de maakindustrie en de hoofdstad zijn voor oﬀshore
wind.

•
Meer informatie:
• www.velsen.nl/gemeenteraad
• Klik op; vergaderkalender
• Klik op; overzichten en collegeberichten
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Tegemoetkoming indirecte
schoolkosten
Voor het schooljaar 2019-2020 kunnen
ouders met een laag inkomen een tegemoetkoming aanvragen voor indirecte
schoolkosten. Deze regeling is bedoeld
voor mensen met een inkomen tot 110%
van de bijstandsnorm die kinderen tot 18
jaar hebben.

Indirecte schoolkosten zijn kosten die gemaakt worden voor allerlei bijkomende uitgaven naast de onderwijsbijdrage en schoolkosten zoals het boekengeld. Te denken valt
aan schoolactiviteiten (bijvoorbeeld schoolreisje) en bijkomende kosten zoals een boekentas, agenda of schrijfgerei. Nieuw dit jaar

is dat er ook een vergoeding voor het basisonderwijs is. De tegemoetkoming is per schooljaar maximaal € 270,-- voor kinderen op het
voortgezet onderwijs en MBO en maximaal
€ 50,-- voor kinderen op het basisonderwijs.
Een schooljaar loopt van 1 augustus tot en
met 31 juli.
Deze week zijn de aanvraagformulieren voor
schooljaar 2019-2020 aan iedereen verstuurd die nu een bijstandsuitkering heeft.
Als u geen brief heeft ontvangen, maar wel
een laag inkomen heeft, kunt u het aanvraagformulier vanaf deze week downloaden op
www.velsen.nl of ophalen bij de balie van het
gemeentehuis.

Landskampioenschappen op
tennispark LTC Groeneveen
Zwem4Daagse
Vanaf maandag 1 juli t/m vrijdag 5 juli
vindt in zwembad De Heerenduinen voor
de 30e keer de Zwem4Daagse plaats. De
weersvoorspellingen zijn ideaal om in het
buitenbad 500m of 250m af te leggen.
Liever binnen zwemmen? Dat kan natuurlijk ook. De beats van DJ John Bosschert
helpen vast en zeker om de Zwem4Daagse moeiteloos uit te zwemmen.

Toe aan een nieuwe zwemoutfit? Op de ligweide is dinsdag van 17:00-20:00uur is badmodeverkoop van Mestelaar. Zorgbalans
Zeestroom deelt flyers uit over het ontmoetingscentra voor mensen met geheugenproblemen en/of dementie en hun mantelzorgers. Op diverse dagen zijn er verenigingen
aanwezig die demonstraties verzorgen. Doe
gerust mee!

Op de ligweide zijn de hele week leuke activiteiten om te doen, zoals:
• Een buikschuifbaan
• XXL Twister
• Voetbal darts
• Schminken op maandag, woensdag en
donderdag
• Genieten van een heerlijke vers gebakken pannenkoek
• Tegen een kleine vergoeding creatief
bezig zijn bij Mamalou op woensdag en
vrijdag

Vrijdag tijdens de medaille uitreiking heeft
Sportloket Velsen nog een gezonde verrassing. Deze is gemaakt door inwoners van verzorgcentrum Breezicht, samen met een aantal leerlingen die hebben meegedaan aan het
project ‘Gezond In De Stad’. Deze gezonde
verrassing wordt deels gesponsord door de
Albert Heijn.
Het belooft een leuke en sportieve week
te worden! Aanmelden kan nog tot en met
maandag 1 juli bij de receptie van De Heerenduinen.
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Ook was het voor de wethouder een mooie
gelegenheid om het geheel gerenoveerde park te zien. LTC Groeneveen heeft nu 7
Top Clay tennisbanen (gravel winterbanen),

4 kinderbaantjes, 2 padelkooien en 4 “tradionele” gravelbanen.
De kampioenen zijn :
• bij de heren: TV Krimpen voor de 3e keer
op rij
• bij de dames: Bijvanck uit Blaricum voor
de 2e achtereenvolgend keer
• bij de gemengde teams: ‘t Stort uit
Amersfoort
(Foto Reinder Weidijk)
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Het Sociaal Wijkteam, voor al uw vragen of
problemen waar u zelf niet uit komt.
Neem contact met ons op via:
Website: www.swtvelsen.nl
E-mailadres: contact@swtvelsen.nl
Telefoonnummer: 088 8876970

Op 22 en 23 juni vonden voor de 8ste keer de
landskampioenschappen voor regioteams
plaats op tennispark LTC Groeneveen in
Santpoort-Noord. Wethouder Bram van
Diepstraten was erbij om deze kampioenschappen te openen.

Zomerhitte: Denk ook aan uw
huisdieren met deze dagen!
Zodra buiten de temperatuur stijgt, is het belangrijk dat je extra aandacht besteedt aan
je huisdieren. Zij kunnen namelijk ook niet
goed tegen warmte.

Voor meer tips kijk op: https://www.dierenbescherming.nl/wat-kan-jij-doen/wat-kanik-doen/zorgen-voor-dieren/zomertips
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Vergaderingen Gemeenteraad
Raadsvergadering donderdag 4 juli 2019
Locatie:
het
gemeentehuis,
ingang
Plein
1945
te
IJmuiden
Aanvangstijd 18.30 uur

griffie@velsen.nl met vermelding van het
onderwerp, uw naam, e-mailadres en telefoonnummer. De griffie neemt dan contact
met u op.

schouwingen plaats bij de Perspectiefnota.
Bij deze beschouwingen vertellen de politieke partijen hun visie op de gemeente Velsen
voor de komende jaren.

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

Agenda
Perspectiefnota 2020-2023 gemeente
Velsen
De perspectiefnota biedt het inhoudelijk en
financieel kader voor de begroting van 2020
en de daaropvolgende jaren. De perspectiefnota geeft een overzicht van de beleidskeuzes van de gemeente, de prioriteiten die
worden gesteld en voorstellen met financiele consequenties voor de komende jaren.
Daarbij worden voor het dekken van de aanvullende kosten een aantal bezuinigingen
voorgesteld.

Groenstructuurplan - Visie
In het raadsakkoord en het collegeprogramma spreken college en gemeenteraad grote
ambities uit als het gaat over groen in de gemeente en tegengaan van klimaatverandering. Het voorstel dat nu voorligt heeft als
doel de bestaande kwaliteit van het landschap en groen nu en in de toekomst te behouden. In het nieuwe plan worden de kansen voor klimaatadaptatie op het gebied van
groen en water benut en werken we toe naar
een klimaatbestendige gemeente.

Traditiegetrouw vinden de Algemene be-

Toekomstbestendige
ziening

bluswatervoor-

Bij het bestrijden van brand is voldoende
bluswater van essentieel belang. Bij dit besluit wordt een aanvullend budget gevraagd
voor de nodige aanpassingen. Een toekomstbestendige bluswatervoorziening is
noodzakelijk om de knelpunten in de huidige bluswatervoorziening te ondervangen en
risico’s af te dekken. Momenteel komt het
bijvoorbeeld te vaak voor dat brandkranen
(aangesloten op het drinkwaterleidingnet)
te ver weg staan of de watercapaciteit van
de brandkranen onvoldoende is. Hiervoor
is het nodig om een systeemverandering
door te voeren. De brandkranen worden afgeschaft. Met de zogenoemde repressieve
oplossing wordt met onder andere de inzet
van watertankwagens invulling gegeven aan
deze toekomstbestendige bluswatervoorziening.

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.

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 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 ge-

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 15 juni tot en met 21 juni
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
Kennemerlaan 163, gebruik als lifestylestudio
voor
voeding/gedrag/training
(18/06/2019) 46535-2019
Kennemerlaan 35, plaatsen dakopbouw
(19/06/2019) 47296-2019
Forteiland 10, verbreden entree, verplaat-

sen damwand, vergroten doorgang, plaatsen
nieuwe deur
(20/06/2019) 47593-2019
Velsen-Noord
Reyndersweg 201, tijdelijk plaatsen ( juni
t/m oktober 2019) pop-up Café (18/06/2019)
46749-2019
Uitweg 1, legaliseren kamergewijze verhuur
(20/06/2019) 47761-2019
Velserbroek
Pijpbloem 2, plaatsen dakkapel (voor- en achterzijde) (18/06/2019) 46435-2019
Galle Promenade 119, legaliseren poortdeur
in tuin (19/06/2019) 46641-2019

Kamerkamp 16, legaliseren dakterras
(18/06/2019) 46737-2019
W. Kentstraat 26, plaatsen dakopbouw
(19/06/2019) 47905-2019
Ronde Zonnedauw 6, plaatsen dakkapel (zijgevel) (20/06/2019) 47677-2019
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

Velsen-Noord
Leeghwaterweg 1b, gebruik 3e en 4e verdieping voor polikliniek, operatie- en verpleegkamers
(wijziging
verleende
vergunning)
(20/06/2019) 20663-2019
Ingetrokken aanvragen omgevingsvergunning
IJmuiden
Trompstraat 12, verbouwen tot kamergewijze verhuur (3 kamers), plaatsen dakramen
(14/06/2019)
21426-2019

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
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.
Verleende omgevingsvergunningen - reguliere procedure
Het college van burgemeester en wethouders van Velsen hebben omgevingsvergunning verleend voor:
IJmuiden
Sparrenstraat 27, realiseren dakopbouw
(17/06/2019) 23207-2019
Zeeweg 182, veranderen draagconstructie
(20/06/2019) 44386-2019
Stolstraat 2, verplaatsen dakkapel (in afwijking van de verleende vergunning)
(21/06/2019) 39357-2019
Kompasstraat 74,
veranderen bakkerij/
winkel in 4 appartementen, bouwen dakopbouw met 2 appartementen en 6 bergingen
(21/06/2019) 9075-2019
Waalstraat 128, realiseren nokverhoging
(21/06/2019) 36922-2019

Velsen-Noord
Heirweg 2A, wijzigen gevelbeplating van
schoolgebouw (17/06/2019) 38291-2019
Stuwadoorsstraat ong., bouwen 39 bedrijfsunits met parkeerdak en erfafscheiding
(19/06/2019) 23497-2018
Geelvinckstraat 22, realiseren doorbraak in
constructieve wand (20/06/2019) 402252019
Santpoort-Zuid
Harddraverslaan 13, plaatsen dakkapel (zijgevel) (18/06/2019) 38167-2019
Willem de Zwijgerlaan (achter nr. 38 langs
het spoor), kappen boom (21/06/2019)
36373-2019
Vinkenbaan 38, plaatsen dakkapel (voorzijde), veranderen entreepui, constructieve
doorbraak (21/06/2019) 39030-2019
Santpoort-Noord
Kerkerinklaan 23, plaatsen aanbouw (begane grond en 1ste verdieping) en dakterras

(19/06/2019) 11176-2019
Bosbeeklaan 22, veranderen en vergroten
woning (19/06/2019) 7344-2019
Westerhoevelaan 17, plaatsen twee dakkapellen (voor- en achterzijde) (20/06/2019)
36606-2019
Crijnssenstraat 16, bouwen erker (voorzijde
woning) (21/06/2019) 31585-2019
Velserbroek
Fregat 34, plaatsen dakopbouw (17/06/2019)
20771-2019
Westlaan 41 te Velserbroek, afwijken bestemmingsplan voor evenement van 16:00 tot 0:00
uur op 6 juli 2019 (2Generations Beach Edition 2019), parkeren weiland (19/06/2019)
20815-2019
Geweigerde omgevingsvergunning
Het college van burgemeester en wethouders van Velsen hebben omgevingsvergunning geweigerd voor:
Santpoort-Zuid

08

27 juni 2019
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sen bedrijf (omgevingsvergunning 52602018) (18/06/2019) 46465-2019

Ingetrokken verleende omgevingsvergunning
Het college van burgemeester en wethouders van Velsen hebben omgevingsvergunning ingetrokken voor:

De burgemeester van Velsen heeft het
hierna volgende besluiten genomen. Op
grond van de Algemene wet bestuursrecht kan een belanghebbende bij het onderstaande besluit 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

Harddraverslaan
17,
kappen
(19/06/2019) 28340-2019

Santpoort-Zuid
Bloemendaalsestraatweg 4b (weiland ten
zuiden van de Van Dalenlaan en ten oosten
van de Bloemendaalsestraatweg), verplaat-

gemeentevelsen |

gemvelsen

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 1621,
2003 BR Haarlem. Een voorlopige voorziening kan alleen worden aangevraagd,
indien er ook een bezwaarschrift is inge-

diend. De verzenddatum van het besluit
is tussen haakjes vermeld.
Verleende evenementenvergunning APV
artikel 2:10
De burgemeester van Velsen heeft een
evenementenvergunning verleend voor:
Santpoort-Zuid
Riddertoernooi Brederode, op 29 en 30 juni
2019 van 11:00 tot 17:00 uur, locatie: Ruïne
van Brederode en het aangrenzende weiland
(21/06/2019) 13876-2019

