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Lintjesregen was dit jaar anders dan gebrui-
kelijk. Samenkomen op vrijdag 24 april was 
op dat moment niet mogelijk vanwege de 
coronamaatregelen. De lokale omroep RTV 
Seaport verzorgde daarom tijdens lintjes-
regen een speciale uitzending die gelijktij-
dig  via de Facebookpagina van gemeente 
Velsen te zien was. Tijdens deze uitzending 
maakte Frank Dales, de burgemeester van 
Velsen, bekend welke Velsenaren een lint-
je verdienen. Donderdag 2 juli was het mo-
ment dat het welverdiende lintje en de bij-
behorende oorkonde aan de gedecoreerden 
werd uitgereikt.

In besloten kring heeft burgemeester Dales 
maar liefst 21 Velsenaren benoemd tot Lid 

in de Orde van Oranje Nassau. 
Op de foto staan van de voorkant vanaf 
links gezien: 
J. J. Rasmussens, J. Weber, B.A. Weber-
Wubbolts, M.J.E. Borst, A. Vrijhof, 
P.J. Vrijhof-Mennes, M.G. van Hoesel, 
A.M.J. Huijboom-van Roon en 
P.G. Huijboom. 
Aan de achterkant vanaf links gezien: S. 
Visser, C.J. van Egmond, H.M.F. Lacroix, 
N.J. Alkemade, 
W. de Bruijn-Koedijk, J.A. de Groot-van 
Kampen, Burgemeester F. Dales, 
M. Leewens, W.M.A. Bonekamp-Molen-
kamp, T.H.E. van Noordt, T.P.M. Koster, 
P. Taale en E.J.A. Nieuwland. 
Foto: Reinder Weidijk

Lintjesregen: anders dan 
gebruikelijk

Elektrische deelauto voor 
buren en medewerkers 
gemeentehuis!
Wethouder Bram Diepstraten onthulde 
1 juli samen met Energiek Velsen de nieu-
we elektrische deelauto van MyWheels bij 
het gemeentehuis van Velsen. Deze auto 
kan tijdens kantooruren gebruikt worden 
door medewerkers van gemeente Velsen, 
en na kantooruren door inwoners. Zo zet 
de gemeente weer een stap richting een 
duurzaam Velsen. 

De oplaadpaal van de auto staat aan de zij-
kant van het gemeentehuis. Via de website 
van MyWheels kunnen inwoners tijden re-
serveren om de auto te lenen. Leden van 
Energiek Velsen - zowel bestaande als nieu-
we - krijgen korting bij gebruik van de elek-
trische deelauto. 

Schoon vervoer
Wethouder mobiliteit Bram Diepstraten: 
‘Velsen is op weg naar een duurzame, kli-
maatneutrale gemeente. Een onderdeel 
hiervan is dat we nadenken over schoon 
vervoer: voor onze inwoners, maar ook voor 
onze medewerkers. Samen met IJmond Be-
reikbaar proberen we medewerkers op een 
zo duurzaam mogelijke manier van A naar 
B te krijgen. Dit doen we onder andere door 
hen te stimuleren op de fi ets naar het werk te 

komen en een NS Businesscard uit te lenen 
voor zakelijke ritten. Nu is daar dus nog een 
optie bijgekomen: de elektrische deelauto 
van MyWheels.’ Energiek Velsen denkt ook 
na hoe het concept van deelauto’s verder kan 
worden uitgerold voor inwoners in Velsen.

Auto nu hele dag beschikbaar voor in-
woners
Volgens de richtlijnen van de Rijksoverheid 
werken de meeste medewerkers van ge-
meente Velsen nu thuis. Dit betekent dat er 
ook geen zakelijke ritten worden gemaakt 
door medewerkers. Daarom zal de auto nu, 
zolang iedereen thuiswerkt, 24/7 beschik-
baar zijn voor inwoners. 

Energiek Velsen
Energiek Velsen is een energiecoöperatie 
binnen de gemeente. Samen met ruim 500 
leden zet de organisatie zich in voor een 
duurzamer Velsen. Het bestuur is een groot 
voorstander van het gebruik van deelauto’s. 
Als inwoners interesse tonen in de deelau-
to’s zal Energiek Velsen nadenken over het 
verder uitrollen van het concept in de ge-
meente.

Samen gaan we voor een Duurzaam Velsen!

Jongeren in Velsen kunnen zich van 6 juli 
t/m 14 augustus inschrijven voor zomerse 
activiteiten! In het programma staan activi-
teiten zoals levend stratego, basketbal, mu-
ziek maken of zelfs het volgen van een musi-
cal workshop! Alle activiteiten zijn te vinden 
op: velsen.nl/zomerprogramma. 

Wethouder jeugd Sebastian Dinjens: ‘De 
coronacrisis heeft een enorme impact op 
jongeren. De scholen gingen fysiek dicht, 
sportfaciliteiten werden gesloten en evene-
menten werden afgelast. Voor sommige jon-
geren zullen ook de vakantieplannen gewij-
zigd zijn of zelfs helemaal niet doorgaan. Om 

er ondanks de maatregelen toch een mooie 
zomer van te maken, hebben we daarom een 
zomerprogramma opgesteld voor jongeren. 
Zo is er elke dag wel iets te doen!’

Activiteiten
Het programma bevat activiteiten voor 
jeugd van 4 tot en met 20 jaar. Bijna elke dag 
van de vakantie is er een activiteit op het 
gebied van sport, spel of muziek. Het pro-
gramma is tot stand gekomen door een sa-
menwerking met Stichting Welzijn Velsen, 
het Sportloket, SportSupport, KOEL en 3x3 
Unites. Kijk voor meer informatie op velsen.
nl/zomerprogramma. 

Compleet zomerprogramma 
voor jeugd in Velsen!

Afgelopen vrijdag 3 juli fi etste wethouder 
verkeersveiligheid Bram Diepstraten sa-
men met vertegenwoordigers van de Fiet-
sersbond door Velsen.

De fi etstocht ging onder meer langs de door-
fi etsroute in Velsen. Onderweg werd gestopt 

bij een aantal locaties om aandachtspunten 
te bespreken die de veiligheid van fi etsers 
kunnen vergroten.

We nemen deze waardevolle input van de 
Fietsersbond mee en gaan nu bekijken wel-
ke knelpunten we op kunnen pakken. 

Veiligheid fi etsers vergroten
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Bekendmakingen algemeen
De website www.velsen.nl is hét startpunt
voor al uw vragen over de gemeente Vel-
sen. Hier vindt u meer informatie over 
vergunningen, burgerzaken, buurtbemid-
deling, bureau discriminatiezaken, onder-
nemersloket, openbare ruimte, sociale za-
ken en nog veel meer.

Kunt u iets niet vinden of heeft u een vraag?
Bel dan het Klant Contact Centrum (KCC) 
De telefonische bereikbaarheid van het KCC 
is van ma t/m vr 8.30 uur tot 17.00 uur via 
14 0255, zonder kengetal.  

Vanwege de coronamaatregelen is het ge-
meentehuis alleen nog toegankelijk voor:
• Mensen met een afspraak bij Burgerzaken.       
• Het laten ondertekenen van toestemming 

beslag deurwaarder.
• Persoonlijk ontvangst in het kader van aan-

bestedingstrajecten.
• Inzien ter inzage gelegde stukken.
• Ophalen gevonden voorwerpen

Voor inhoudelijke vragen over bestemmings-
plannen, omgevingsvergunningen of vragen 
die daarmee te maken hebben, kunt u een te-
lefonische 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 
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 meldingen
of klachten over discriminatie. Bij het Klant
Contact Centrum van het gemeentehuis kunt
u na het maken van een afspraak een formu-
lier ophalen, waarop u uw melding of klacht
kunt noteren. Graag deze vervolgens verstu-

ren naar: Bureau Discriminatiezaken Kenne-
merland in Haarlem. Meer informatie op
www.bdkennemerland.nl.

Publicatie
Sinds 31 mei 2018 worden alle vergunningen,
beleid en verordeningen op de landelijke web-
site www.o�  cielebekendmakingen.nl/gepu-
bliceerd.

U kunt zich abonneren op een door u gestelde 
zoekvraag. U wordt vervolgens op de hoogte 
gesteld als er nieuwe publicaties verschijnen
die aan uw zoekterm(en) voldoen.

Sport- en Preventieakkoord Velsen getekend
24 plannen voor een sterke sport en meer vitale Velsenaren
Vrijdag 3 juli ondertekenden wethouders 
Bram Diepstraten (sport) en Marianne Steijn 
(gezondheid) met vele partijen het Sport- 
en Preventieakkoord Velsen. Maandenlang 
werkten 35 lokale organisaties in sport, zorg, 
welzijn en onderwijs in Velsen samen aan 
plannen om meer mensen te laten sporten 
en met hun vitaliteit bezig zijn. Als resultaat 
van die inspanningen presenteerden Vel-
senaren op sportpark Groeneveen met trots 
‘Samen naar een vitaal Velsen!’, het Sport- 
en Preventieakkoord 2020-2022. Hiermee is 
het akkoord door de sportformateurs Emma 
Poelman en Rianne Schenk overdragen aan 
lokale organisaties.  

Elisa Strating van het project ‘Blijven doen’ 
en Jesper Jobse van ‘3X3 Unites’ gaven een 
korte toelichting op hun projecten. Het pro-
ject ‘Blijven doen’ is bedoeld voor kwetsbare 
ouderen om hen blijvend en vitaal in bewe-
ging te houden. Het gaat uit van het princi-

pe positieve gezondheid. Jobse liet aan de 
hand van een rollenspel zien hoe 3X3-bas-
ketbalspelers eigenaar worden van proces-
sen en dus de sport; verantwoordelijkheid 
nemen, fl exibel zijn en beslissingen (dur-
ven) nemen. Vaardigheden die van pas ko-
men op het speelveld en bruikbaar zijn in 
het dagelijkse leven daarbuiten. Na het te-
kenmoment proostten de aanwezigen met 
een gezonde smoothie, verzorgd door atle-
tiekvereniging Suomi. 

Het Sport- en Preventieakkoord bestaat uit 
24 plannen. Het doel is dat de onderteke-
naars verbindingen leggen en samen plan-
nen gaan uitvoeren. Het komt voort uit het 
Nationaal Sportakkoord en Nationaal Pre-
ventieakkoord. Wilt u meedoen of heeft u 
een idee dat aansluit op het akkoord? Dat 
kan. Stuur uw mail naar: Femke van Baar-
sen: ¡ aarsen@velsen.nl of Tim Joon: 
tjoon@sportsupport.nl.

Vrijdag 3 juli ondertekenden wethouders Bram Diepstraten (sport) en Marianne Steijn 
(gezondheid) met vele partijen het Sport- en Preventieakkoord Velsen. Foto: Reinder Weidijk

De grootste zeesluis ter wereld in IJmui-
den heeft nog geen naam. Gemeente Vel-
sen en Rijkwaterstaat roepen iedereen op 
een naam te bedenken voor dit imposante 
bouwwerk

Het startschot van de naamgevingscampag-
ne is 7 juli gegeven met de lancering van een 
video (deze kunt u bekijken via onze website 
of Facebookpagina). Hierin roepen Jeroen 
Verwoort, havenwethouder van gemeente 
Velsen en Nienke Bagchus, directeur Rijks-
waterstaat, op om mee te doen en een naam 
in te sturen. Dat kan tot 4 augustus 2020 via 
de website van de gemeente Velsen: 
www.velsen.nl/zeesluis.  

Aanwezig bij de opening
Uit alle inzendingen maakt de naamgevings-
commissie van gemeente Velsen een selec-
tie. Daarna kiest de jury die bestaat uit nabije 

buren van de zeesluis een top 5. Uiteindelijk 
kiest het college van de gemeente Velsen uit 
die top 5 de naam die de sluis straks draagt. 
De inzender van de naam die wordt gekozen, 
krijgt een uitnodiging om aanwezig te zijn bij 
de opening van de sluis in 2022. 

De nieuwe zeesluis
Om ruimte te bieden aan steeds groter wor-
dende zeeschepen wordt vanaf 2016 in IJmui-
den gewerkt aan de grootste zeesluis ter we-
reld. De nieuwe sluis wordt 500 meter lang, 70 
meter breed en 18 meter diep. Het project is 
een samenwerkingsverband van het ministe-
rie van Infrastructuur en Waterstaat, de pro-
vincie Noord-Holland, de gemeente Amster-
dam, Port of Amsterdam en  gemeente Velsen. 
Aannemersconsortium OpenIJ bouwt de 
nieuwe zeesluis in opdracht van Rijkswater-
staat. Volgens planning varen de eerste sche-
pen begin 2022 door nieuwe zeesluis. 

Gemeente Velsen en Rijkswaterstaat: 
‘bedenk een naam voor de nieuwe zeesluis IJmuiden!’

Aanvragen
Geplaatst op  www.overheid.nl  (zie Be-
richten over uw buurt) op d.d. 9 juli 
2020. Voor informatie kunt u contact op-
nemen met afdeling Fysiek Domein (tel. 
140255)

Ingediende aanvragen omgevingsver-
gunning. Burgemeester en wethouders 
van de gemeente Velsen maken bekend 
dat zij in de periode van 27 juni 2020 tot 
en met 3 juli 2020 de volgende aanvra-
gen voor een omgevingsvergunning heb-
ben ontvangen op grond van de wet al-

gemene bepalingen omgevingsrecht. De 
datum van ontvangst is tussen haakjes 
vermeld.

IJmuiden
Velserduinweg 338-9000, plaatsen afvoer-
pijp (01/07/2020) 68358-2020
Herenlaan 4 A, kappen boom (02/07/2020) 
68733-2020

Velsen-Zuid
Buitenhuizerweg 1, vergroten 2e verdieping 
(29/06/2020) 67247-2020

Velsen-Noord
Wijkerstraatweg 274, gebruik woning voor 
kamergewijze verhuur (28/06/2020) 66837-
2020
Van Rijswijkstraat 2, wijzigen constructie 
(30/06/2020) 67649-2020
Santpoort-Zuid
Wüstelaan 5, plaatsen dakkapellen op voor- 
zij- en achterdakvlak (01/07/2020) 68609-
2020

Santpoort-Noord
Burgemeester Enschedélaan 59, kappen 

boom (28/06/2020) 66854-2020
Dobbiuslaan 46, plaatsen erker (03/07/2020) 
69221-2020
Wüstelaan 92, legaliseren aanpassing dak en 
gevelindeling (02/07/2020) 69173-2020

Driehuis
Van den Vondellaan 49, plaatsen dakkapel 
(voorzijde) (27/06/2020) 67243-2020
De Genestetlaan 31, wijzigen constructie 
(28/06/2020) 66872-2020
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Vastgesteld bestemmingsplan ‘Velserbroekse Dreef 10’
Aankondiging
Burgemeester en wethouders maken be-
kend dat de gemeenteraad van Velsen in zijn 
vergadering van 24 juni 2020 het bestem-
mingsplan ‘Velserbroekse Dreef 10’ (idn: 
NL.IMRO.0453.BP1308VELSERBROEK1-
R001) heeft vastgesteld. Het ontwerpbe-
stemmingsplan ‘Velserbroekse Dreef 10’ 
heeft hieraan voorafgaand vanaf 24 januari 
2020 gedurende zes weken voor een ieder 
ter inzage gelegen. Binnen deze termijn zijn 
vijf zienswijzen ingediend.

Aanleiding
Het bestemmingsplan biedt de juridische 
grondslag op basis waarvan het plangebied 
ontwikkeld kan worden. Met dit bestem-
mingsplan wordt hier de bouw van 72 ap-
partementen mogelijk gemaakt.

Ligging plangebied
Het plangebied bestaat uit het braakliggen-
de perceel langs de Velserbroekse Dreef en 
Ambachtsweg in Velserbroek, naast autoga-
rage Motorhuis.

Plan inzien
Het vastgestelde bestemmingsplan ‘Velser-
broekse Dreef 10’ ligt met ingang van 10 juli 
2020 gedurende zes weken ter inzage bij de 
publieksbalie van het gemeentehuis, Du-
dokplein 1, IJmuiden. Het plan is tevens in 
te zien op www.ruimtelijkeplannen.nl. 

Indien u het plan niet digitaal kunt inzien 
én in verband met het coronavirus niet naar 
het gemeentehuis kunt komen, kunnen wij 
een analoog exemplaar toesturen. Hiervoor 
kunt u een verzoek indienen, via e-mail ro@
velsen.nl of telefonisch 0255 567327. Aan 
het toesturen hiervan zijn leges verbonden.

Aanpassing
Naar aanleiding van de ingekomen ziens-
wijzen is de tekst over watercompensatie in 
paragraaf 4.7 aangepast.

Beroep
Belanghebbenden die tijdig zienswijzen bij 
de gemeenteraad kenbaar hebben gemaakt 
en belanghebbenden die kunnen aantonen 
dat zij redelijkerwijs niet in staat zijn ge-
weest tijdig een zienswijze bij de gemeen-
teraad kenbaar te maken, kunnen beroep in-
dienen. Voor zover bezwaren bestaan tegen 
de door de gemeenteraad aangebrachte wij-
zigingen kan door belanghebbenden daarte-
gen eveneens beroep worden ingediend bin-
nen de hier bovengenoemde termijn.
Met ingang van de dag nadat het besluit ter 
inzage is gelegd, kan daartegen binnen zes 
weken beroep worden ingediend bij de Raad 
van State. Hiervoor is een gri�  erecht ver-
schuldigd. Het beroepschrift dient in twee-
voud te worden gezonden aan de Afdeling 
Bestuursrechtspraak van de Raad van State, 
Postbus 20019, 2500 EA ‘s-Gravenhage.

Het besluit tot vaststelling van het bestem-
mingsplan treedt in werking daags na afl oop 
van de genoemde beroepstermijn. Het in-
stellen van beroep schorst de werking van 
het besluit niet. Belanghebbenden die be-
roep hebben ingesteld kunnen verzoeken 
om een voorlopige voorziening. Indien bin-

nen de termijn naast het beroepschrift een 
verzoek om voorlopige voorziening is inge-
diend bij de Voorzitter van de Afdeling be-
stuursrechtspraak van de Raad van State, 
treedt het besluit niet in werking voordat op 
het verzoek is beslist.

Besluiten
Burgemeester en wethouders van Vel-
sen hebben de hierna volgende be-
sluiten genomen. Op grond van de Al-
gemene wet bestuursrecht kan een 
belanghebbende bij het (de) onder-
staande besluit(en) gedurende 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 wethou-
ders van Velsen of burgemeester van 
Velsen, Postbus 465, 1970 AL IJmui-
den), dan wel langs elektronische weg 
(elektronisch formulier op www.vel-
sen.nl; werkt alleen in combinatie met 
inloggen via DigiD). In spoedeisende ge-

vallen kan een voorlopige voorziening 
worden gevraagd bij de voorzieningen-
rechter van de rechtbank Noord-Hol-
land, locatie Haarlem, sector bestuurs-
recht, Postbus 1621, 2003 BR Haarlem. 
Een voorlopige voorziening kan alleen 
worden aangevraagd, indien er ook een 
bezwaarschrift is ingediend. De ver-
zenddatum van het besluit is tussen 
haakjes vermeld.

Verleende omgevingsvergunningen - 
reguliere procedure
Het college van burgemeester en wethou-
ders van Velsen hebben omgevingsvergun-
ning verleend voor: 

IJmuiden
Iepenstraat 6, plaatsen dakopbouw 
(30/06/2020) 33358-2020
Pruimenboomplein 45, plaatsen balkonbe-
glazing (30/06/2020) 61516-2020
Casembrootstraat 15 en 17, plaatsen 2 ge-
schakelde dakopbouwen (01/07/2020) 
38004-2020
Wolframstraat 17, plaatsen 2 dakkapellen 
(voor- en achterzijde) (03/07/2020) 55666-
2020
Rijnstraat 61, plaatsen dakopbouw inclusief 
dakkapel (03/07/2020) 48303-2020

Velsen-Noord
Pontweg 1D, aanpassen  laadplateau t.b.v. 
de pont (wijziging op besluit 95141-2019) 

(03/07/2020) 62763-2020

Santpoort-Zuid
Van Dalenlaan 160, legaliseren dakkapel 
(voorzijde) (03/07/2020) 38894-2020
Harddraverslaan 60, renoveren woning 
(03/07/2020) 61802-2020(provinciaal mo-
nument) 
Brederoodseweg 53, kappen boom 
(03/07/2020) 64841-2020

Velserbroek
Schoener 69, wijzigen constructie (draag-
muur) (30/06/2020) 62441-2020
D. Marotstraat 101, plaatsen 2 dakkapellen 
(voor- en achtergevel) (03/07/2020) 52067-
2020

Aanvragen
Velserbroek
Rietkamp 45, plaatsen  dakkapel (voor- en 
achterzijde) (29/06/2020) 67433-2020
Tjotter 41, plaatsen dakkapel (voorzijde) 
(30/06/2020) 67812-2020
Fregat 75 en 76, plaatsen aanbouw (voorzij-
de) (03/07/2020) 69603-2020

Welstand
Voor zover de ingediende aanvragen voor 
een omgevingsvergunning betrekking heb-
ben op een bouwactiviteit kunnen deze wor-
den voorgelegd aan de commissie Stedelijk 
Schoon Velsen. Voor meer informatie over 
welstand: 140255

Verlengen beslistermijn 
IJmuiden
Kennemerboulevard 250, bouwen pergola-
constructie (03/07/2020) 42320-2020

Velsen-Noord
Doelmanstraat 34, bouwen 4 appartemen-
ten, uitbreiden praktijkruimte (29/06/2020) 
46516-2020

Santpoort-Zuid
Louise de Colignylaan 68, realiseren 2 dakka-
pellen (26/06/2020) 45512-2020

Santpoort-Noord
Marowijnestraat 20, bouwen fi etsenafdak 
(30/06/2020) 48602-2020

Velserbroek
Ambachtsweg ong., oprichten horecagele-
genheid (naast Jongerencentrum De Koe) 
(03/07/2020) 38650-2020

Ingetrokken aanvragen omgevingsvergun-
ning

Velsen-Noord
Geelvinckstraat 83, vervangen gevelkozijnen 
(26/06/2020) 64981-2020

Velserbroek
Schokker 22, splitsen woning (26/06/2020) 
63677-2020

Ingediende aanvragen evenementen-
vergunningen APV artikel 2:10
De burgemeester van de gemeente Velsen 
maakt bekend dat hij in de periode van 27 
juni 2020 tot en met 3 juli 2020 de volgende 
aanvragen voor een evenementenvergunning 
heeft ontvangen op grond van de Algemene 
plaatselijke verordening artikel 2:10. De da-
tum van ontvangst is tussen haakjes vermeld.

IJmuiden
Nieuwjaarsduik, op 1 januari 2021 van 12:00 

tot 13:30 uur, locatie: Kennemerstrand 
(30/06/2020) 68301-2020

Ko¦ erbakmarkt, op 2 augustus 2020 van 
07:30 tot 17:00 uur, locatie: Velserduinplein 
(02/07/2020) 68615-2020

Velsen-Zuid
Castle Christmas Fair, van 19 t/m 21 novem-
ber 2020 van 11:00 tot 22:00 uur en 22 no-
vember 2020 van 11:00 tot 18:00 uur, loca-
tie: Buitenplaats Beeckestijn, Rijksweg 130 
(29/06/2020) 67423-2020

Santpoort-Noord
Dorpsfeest Santpoort 2020, van 1 t/m 
8 augustus 2020, locatie: Hoofdstraat 
(28/06/2020) 66857-2020

Rooien boom openbare ruimte Santpoort-
Noord.

Kruidbergerweg 44, Santpoort-Noord van 
een prunus; de boom is dood.

Rooien bomen openbare ruimte 
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Burgemeester en wethouders hebben beslo-
ten een individuele gehandicaptenparkeer-
plaats aan te leggen voor het volgende per-
ceel:

• Schoonoortstraat 41, 1951 CB
VELSEN-NOORD

Mogelijkheid van bezwaar:
Belanghebbenden kunnen ingevolge de Alge-
mene 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 elektroni-
sche weg (elektronisch formulier op www.

velsen.nl; werkt alleen in combinatie met in-
loggen via DigiD) een gemotiveerd bezwaar-
schrift indienen  bij het college van burge-
meester en wethouders van Velsen.

Nadere informatie:
Het verkeersbesluit kunt u inzien bij het 

KCC in het gemeentehuis, Dudokplein 1 te 
IJmuiden.

Verkeersmaatregel

Wabo Afwijkingenbeleid Velsen 2020
Burgemeester en wethouders van Velsen 
maken bekend dat zij in haar vergadering 
van 23 juni 2020 heeft besloten:
1. het Wabo Afwijkingenbeleid Velsen

2020 vast te stellen;

2. de in 2019 door het college vastgestelde
beleidsnotitie ‘Afwijkingenbeleid Velsen 
2019’ in te trekken;

3. de besluiten onder 1 en 2 daags na 
publicatie in werking te laten treden. 

Ter inzage
Het volledige besluit kunt u vinden in het 
elektronisch gemeenteblad via: www.offi  -
cielebekendmakingen.nl of www.velsen.nl. 
Tevens wordt het beleid gepubliceerd op 

www.overheid.nl 
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