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 De gemeenten Beverwijk, Bloemendaal, 
Haarlem, Haarlemmermeer, Heemskerk, 
Heemstede, Zandvoort en Velsen laten jaar-
lijks de tevredenheid bij de klanten van Regio-
rijder onderzoeken. In de periode juni tot half 
juli 2019 voerde onderzoeksbureau ZorgfocuZ 
een onderzoek uit onder Wmo-reizigers en 
een onderzoek onder ouders/verzorgers van 
kinderen die gebruikmaken van het leerlin-
genvervoer. Ook de kinderen hebben hun me-

ning kunnen geven over het vervoer. De alge-
hele dienstverlening van RegioRijder voor het 
Wmo-vervoer kreeg een 8.0 ten opzichte van 
een 7,8 vorig jaar. Het leerlingenvervoer kreeg 
een 7,3 ten opzichte van een 6,3 vorig jaar.

Meer informatie: 
• www.velsen.nl/gemeenteraad
• Klik op; vergaderkalender
• Klik op; overzichten en collegeberichten

  Uit het college

Samen met partners zet Gemeente Vel-
sen duurzaamheid en klimaat op de agen-
da. Wij gaan in gesprek met jong en oud, 
inwoner en ondernemer, bestuurder en 
ambtenaar, raad en media en er worden 
verschillende activiteiten georganiseerd. 
Wij nodigen u uit vragen te komen stellen, 
mee te lezen en ervaringen te delen. Over 
anders omgaan met energie, besparen, re-
kening houden met klimaatverandering, 
minder consumeren, schoon vervoer en 
hergebruiken van materialen. Duurzaam 
Velsen! Doet u mee? 

Omgaan met klimaatverandering: Ten-
toonstelling ‘De Verborgen Vogeltuin’
Op 10 oktober opent wethouder Duurzaam-
heid Sebastian Dinjens om 13.30 uur de nieu-
we tentoonstelling ‘De verborgen vogeltuin’ 
in het Pieter Vermeulen Museum. Ontdek 
wat er zich afspeelt in onze eigen achtertuin. 
Waarom is het zo belangrijk om tuinen te ver-
groenen? Hoe meer er leeft, hoe gezonder de 
omgeving wordt en hoe beter we ons kunnen 
aanpassen aan een veranderend klimaat. Be-
nieuwd? Kom op 10 oktober kijken of kom een 
andere keer langs. De tentoonstelling is tot 30 
augustus 2020 te bekijken. Kijk voor meer in-
formatie op: www.pietervermeulenmuseum.
nl. 
 
Geld besparen op je energierekening? 
10 oktober kunt u bij de Gamma, de Multimate 

en de Praxis terecht voor tips over het bespa-
ren van energie en het verduurzamen van uw 
huis. Van 16.00 tot 19.00 is bij elke bouwmarkt 
een energiecoach aanwezig, wordt informa-
tie gedeeld en worden producten aangeboden. 
Denk aan tochtstrippen, radiatorfolie, isola-
tiemateriaal etc. U kunt onder het genot van 
een kopje ko�  e of thee vragen stellen en erva-
ring met andere inwoners uitwisselen. 

Klimaatgesprekken en vlogles
Er gebeurt nog veel meer op 10 oktober. Zo 
bezoeken wethouders Floor Bal en Jeroen 
Verwoort basisschool De Plataan in Velsen-
Noord waar kinderen klimaat-vlogles krijgen, 
krijgt burgemeester Frank Dales een rondlei-
ding door een volledig duurzaam huis, leest 
wethouder Marianne Steijn in bibliotheek 
Velsen een verh aal voor over duurzaamheid 
en is wethouder Bram Diepstraten bij een 
citymarketing-café over groene recreatie. 

Meer weten over het programma op 10 okto-
ber of Duurzaam Velsen? Ga naar: Velsen.nl/
dagvandeduurzaamheid 

Terugblik op de Week van de 
Ontmoeting
Vorige week was de Week van de Ont-
moeting. Er zijn 46 mensen de wijken in 
gegaan om met willekeurige passanten te 
spreken over het thema; ‘ontmoeten’. Ook 
de wethouders Bram Diepstraten, Marian-
ne Steijn en Sebastian Dinjens gingen met 
inwoners in gesprek. 

De ontmoetingen waren nu in IJmuiden-
Noord, IJmuiden-Zuid en Velserbroek. In 
winkelstraten, buurthuizen, bibliotheken en 
zwembad De Heerenduinen. Bij sportvelden, 
op de pont, tijdens de markt en op het Ont-
moetingsfestival in Velserbroek. Volgend 
jaar worden er ook in andere wijken in Vel-
sen deze ontmoetingen georganiseerd. 
Er zijn minimaal 100 gesprekken gevoerd. 
Het waren vaak mooie gesprekken over hoe 
belangrijk men het vind om andere mensen 
te ontmoeten. De uitkomsten van deze ge-
sprekken worden de komende weken ver-
werkt. Ze geven richting aan de discussie hoe 
de wijken zo ingericht kunnen worden dat 
mensen elkaar makkelijk kunnen ontmoe-
ten. Dat er zo min mogelijk belemmeringen 
zijn. De gemeente wil dit dan samen met in-
woners, ondernemers en andere partijen zo 
slim mogelijk organiseren. 
De Week van de Ontmoeting is een samen-
werking tussen de gemeente Velsen, de parti-

cipatieraad, medewerkers van wijkorganisa-
ties en Stichting Welzijn Velsen. (Foto’s: Ko 
van Leeuwen en gemeente Velsen) 

10 oktober is de Dag van de Duurzaamheid 
Duurzaam Velsen: 
iedereen doet wat!

Ruim 30 kinderen hebben zaterdag 28 sep-
tember 2019 hun zwemexamen in zwembad 
De Heerenduinen met succes afgelegd. Hoe-
wel de spanning om te snijden was, lukte het 
alle deelnemertjes om de opdrachten goed 
uit te voeren en daarmee een diploma te ha-
len. Er werd afgezwommen in de categorieën 
A en B. Het zwembadpersoneel feliciteert ie-
dereen met zijn of haar diploma.

A-diploma
Ibrahim Dabbagh, Alex Baars,Soraja Baba-
karchel, Chloë Bottse, Kyara Numan, Pim 

Gorgels, Julia van der Hulst, Laila Elise 
Möhlman, Noek Ella Josje Haver, Mia van 
Kordelaar, Mick Visman, Jennifer van der 
Weiden, Manouk Kramer, Vera van Ravens-
berg, Jax van Lieren, Destiny Jane Brouwer, 
Linsy van Halderen.

B-diploma
Anna Smit,Yara Brust, Julia Boudri, Filip 
Hojcik, Lion Smeding, Morris Jansen, Rosy 
Kruiswijk, Stacey Blanken, Thomas Dani-
él Dijkdrenth, Lumen Bak, Daan Poelgeest, 
Nisrine Aitbouazza.

Geslaagd voor het zwem ABC
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Tijdens het evenement Velsen-Noord  geen 
Bende in Velsen-Noord zijn ruim 56 zak-
ken met een totaal van 63,8 kilo aan zwerf-
vuil opgehaald! Wethouder Floor Bal heeft 
iedereen bedankt voor deze geweldige inzet. 

Volgend jaar hopen we maar 10 kilo op te rui-
men. Niet omdat we het laten liggen maar 
omdat het er niet ligt! De opkomst was boven 
verwachting, zeker gezien de slechte weers-
voorspelling. Zowel kinderen als ouders wa-
ren erg enthousiast en het BeestenBende 
team zou zo maar eens fl ink uitgebreid kun-
nen worden! 

We hebben veel blije gezichten gezien en 
veel nuttige input ontvangen. Heel positief 
was dat bewoners die ons kwamen vertellen 
welke locaties aandacht nodig hebben ook 
zelf gewapend met vuilniszak en prikstok die 
kant op gingen om het op te ruimen. 

Verdeeld over de wijk waren 6 expo-punten, 
hierdoor leerden kinderen en ouders wat de 
gevaren van zwerfvuil zijn voor dieren. Om 
iedereen te bedanken voor de hulp werd er 
getrakteerd op ijsjes en kregen de kinderen 
een echte Velsen-Geen-Bende-(plak)tattoo, 
omdat het zo stoer was dat ze meededen.

Velsen-Noord geen Bende

Afgelopen zaterdag was de eerste Markt 
Thuis in de Toekomst in Velsen. De markt 
was een initiatief van gemeente Velsen, 
samenwerkende ouderenbonden, diverse 
maatschappelijke organisaties en woning-
corporaties.

De Burgerzaal van het gemeentehuis was ge-
zellig ingericht met ruim 40 kraampjes en ta-
fels. De ca. 250 bezoekers vonden op de markt 
informatie en advies over het actuele aanbod 
op het gebied van wonen, welzijn, zorg, wmo 
en veiligheid. Er was  veel te doen en te bele-
ven, voor elk wat wils. Zo kon men buiten een 
scootmobiel parcours afl eggen, waren er lek-
kere hapjes en het shantykoor Grace Darling 

trad op. De talentvolle Zoë Gerritsen speelde 
gitaar en zong mooie liedjes. 
Wethouder Marianne Steijn was blij met het 
initiatief en de grote variatie in aanbod van 
organisaties. ‘Ik heb mooie gesprekken gehad 
met onze inwoners. Uit de opkomst blijkt dat 
er behoefte is aan een dergelijke markt’.
De standhouders waren ook tevreden over de 
organisatie en het verloop van de dag. ‘Mooie 
bijkomstigheid is dat zo’n bijeenkomst ook ge-
bruikt wordt om te netwerken. We weten el-
kaar nu nog beter te vinden’. 

Het was een mooie dag, de 25 bezoekers die 
wij enquêteerden waardeerden de markt met 
een gemiddeld cijfer van 8,25.

Veel informatie te vinden tijdens 
gezellige Markt in g emeentehuis

Velsen doet op zaterdag 12 en zondag 
13 oktober 2019 mee aan de Nationale 
Archeologiedagen. 

Dit zijn dé dagen waarop iedere Nederlan-
der die geïnteresseerd is in het land waar hij 
op woont, kennis kan maken met alle facet-
ten van archeologie in Nederland. De dagen 
brengen het verleden tot leven, vertellen het 
verhaal van vroeger en zijn een unieke gele-
genheid eens te kijken wat er allemaal in de 
Nederlandse bodem verborgen zit en zat. 
Overal in Velsen zijn, onder onze voeten en 
op plaatsen waar je het soms helemaal niet 
verwacht, sporen teruggevonden van een 
eeuwenlange bewoningsgeschiedenis. Van-
af de prehistorie is dit gebied door mensen 
bewandeld en bewoond. Tastbare bewijzen 
van hun aanwezigheid zijn achtergebleven in 
onze bodem, die is opgebouwd uit vele lagen, 
van natuurlijke aard en door menselijk han-
delen ontstaan. Resten in de bodem die ge-
tuigen van jagers en verzamelaars, prehisto-
rische boeren en Romeinen. 

De gemeente Velsen wil de fascinerende 
wereld van de archeologie beter ontsluiten 
voor een groot publiek en belee¡ aar maken 
voor jong en oud. De Nationale Archeologie-
dagen worden dit jaar voor de vijfde keer ge-
houden. Een jubileumjaar en reden voor een 
klein feestje. Daarom heeft Velsen zich met 
het programma gericht op Vondsten van Ver-
tier, hiermee een knipoog gevend naar het 
landelijke thema van de Open Monumenten-
dagen van dit jaar (Plekken van plezier).

Programma Ruïne van Brederode, Velse-
renderlaan 2, Santpoort-Zuid
De Ruïne is geopend van 11 tot 17 uur. Zondag 
13 oktober is de Ruïne gratis toegankelijk.
Op zaterdag 12 oktober gelden de normale 
toegangsprijzen, te weten: kinderen van 4-11 

jaar 3 euro, vanaf 12 jaar 5 euro.

•  Op zaterdag 12 en zondag 13 oktober is 
de Archeologische Werkgroep Velsen 
van 11.00 tot 17.00 uur aanwezig. Kinde-
ren kunnen een archeologische vondst 
opgraven en een kannetje of ander ge-
bruiksvoorwerp uit het verleden in el-
kaar plakken. Ook het eeuwenoude mo-
lenspel kan gespeeld worden. 

•  Heb je een in de grond gevonden voor-
werp uit oude tijden? Neem het mee en 
kom erachter wat het is en hoe oud het is.

•  Op zaterdag 12 oktober en op zondag 
13 oktober wordt ieder heel uur op het 
voorhof een demonstratie boemerang 
werpen gegeven met een moderne boe-
merang. 

•  Naast enkele ‘vondsten van vertier’ is 
ook de boemerang uit 470 v.Chr., gevon-
den op het Tata Steel terrein, te zien bij 
de kraam van de Archeologische Werk-
groep Velsen.

• In de kapeltoren van de Ruïne kan de vas-
te archeologische tentoonstelling ‘Wat 
de bewoners van Brederode achterlie-
ten’ bezocht worden. Hier worden voor-
werpen getoond die in de omringende 
gracht en sloten. Zoals vondsten uit de 
13e eeuw, de tijd dat de heren van Bre-
derode hier woonden, maar ook voor-
werpen uit latere tijden. 

Kijk voor meer activiteiten op www.archeo-
logiedagen.nl. 

 Nationale Archeologiedagen

Boemerang 470 v.Chr.

MARKT THUIS IN DE TOEKOMST

Zaterdag
28 september
11.00 tot 16.00 uur

Gemeentehuis
ingang Plein 1945

IJmuiden

Ontdek alle woon, zorg en welzijn mogelijkheden in Velsen, u bent van harte welkom!
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Nieuws van de raad

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 14 0255, u hoeft hiervoor geen net-
nummer te draaien. Uiteraard kunt u ook ge-
woon langskomen bij het Klant Contact Cen-
trum 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 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 meldingen 
of klachten over discriminatie. Bij het Klant 
Contact Centrum van het gemeentehuis is 
een formulier verkrijgbaar, waarop u uw mel-
ding of klacht kunt noteren. Graag deze ver-
volgens versturen naar: Bureau Discrimina-
tiezaken 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.

Aanvragen
Burgemeester en wethouders van de ge-
meente Velsen maken bekend dat zij in 
de periode van 21 september tot en met 27 
september 2019 de volgende aanvragen 
voor een omgevingsvergunning hebben 
ontvangen op grond van de wet algeme-
ne bepalingen omgevingsrecht. De datum 
van ontvangst is tussen haakjes vermeld.

IJmuiden
Heerenduinweg 39, kappen 2 bomen 
(22/09/2019) 81245-2019
Berkenstraat 26, plaatsen dakopbouw en dak-
kapel (voorzijde) (25/09/2019) 82430-2019
Kennemermeer 25, aanvragen tijdelijke 
(5 jaar) vergunning bestaande klimtoren 
(26/09/2019) 82885-2019  
Willemsbeekweg 96, kappen boom 
(27/09/2019) 83343-2019

Velsen-Noord
Stuwadoorstraat (kadastraal B-5249), nieuw-
bouw 16 bedrijfsunits (23/09/2019) 81402-
2019
Velserkade 1, uitbreiden bestaande expeditie-
ruimte (26/09/2019) 83013-2019

Santpoort-Zuid
Albert Glasstraat 3, plaatsen uitbouw 
(24/09/2019) 82089-2019
Albert Glasstraat 7, plaatsen uitbouw 
(24/09/2019) 82103-2019
Harddraverslaan 44, plaatsen dakkapel (voor-
zijde) (27/09/2019) 83307-2019

Santpoort-Noord
Kruidbergerweg 44, plaatsen schuur 
(22/09/2019) 81247-2019

Welstand
Voor zover de ingediende aanvragen voor 

een omgevingsvergunning betrekking 
hebben op een bouwactiviteit kunnen 
deze worden voorgelegd aan de commis-
sie Stedelijk Schoon Velsen. Voor meer 
informatie over welstand: 140255

Verlengen beslistermijn 

IJmuiden
Loggerstraat 80, bouwen megablocks muur 
(26/09/2019) 65679-2019
Kennemermeer 25, tijdelijk (5 jaar) plaatsen 
van een paviljoen, opslagunit, container, over-
kapping, windscherm (27/09/2019) 41240-
2019

Ingediende aanvragen standplaatsver-
gunningen APV artikel 5:18

Velsen-Zuid
Stichting Sanquin bloedvoorziening, op diver-

se data (6 dinsdagen) 2020, locatie: eigen ter-
rein sportclub Telstar, Minister van Houten-
laan (27/09/2019) 83458-2019

Ingediende aanvragen evenementenver-
gunningen APV artikel 2:10
De burgemeester van de gemeente Velsen 
maakt bekend dat hij in de periode 21 sep-
tember tot en met 27 september 2019 de 
volgende aanvragen voor een evenemen-
tenvergunning heeft ontvangen op grond 
van de Algemene plaatselijke verorde-
ning artikel 2:10. De datum van ontvangst 
is tussen haakjes vermeld.

Velsen-Zuid
Saltosa, op 02 november 2019 van 21:00 t/m 
04:00 uur, locatie: Rabobank IJmond Stadion 
te Velsen-Zuid (25/09/2019) 82402-2019

BESPROKEN IN DE RAAD
Cultuurvisie
De nieuwe cultuurvisie vormt de basis voor het Velsense beleid op kunst en cultuur 2020-2024. 
De vier uitgangspunten zijn laagdrempelig & toegankelijk, verbinding & samenwerking, leven-
dig & zichtbaar en inzet op innovatie. Deze uitgangspunten waren in de sessievergadering al 
goed ontvangen en ook in de raadsvergadering hebben partijen daar positief op gereageerd. 
De discussie richtte zich op de amendementen en moties die voorlagen. Zo heeft de raad een 
amendement aangenomen vanuit Partij voor de Arbeid waardoor de nieuw op te richten Vel-
sen Pas zich niet alleen op lagere inkomens richt, maar voor iedere inwoner van Velsen.
Het college had voorgesteld om subsidies vooral in te zetten voor individuele bewoners, maar 
de raad concludeerde dat amateurverenigingen nog steeds ondersteund moeten worden. Dat 
werd aangepast door een amendement van GroenLinks. 

Procesvoorstel actualisatie Visie op Velsen
Er is een initiatief raadsvoorstel ingediend vanuit de regiegroep raadsakkoord. Deze regiegroep 
bespreekt de belangrijkste thema’s die de raad samen heeft genoemd in het raadsakkoord. 
Het raadsvoorstel beoogd om kaders aan het college mee te geven over samenspel bij de ac-
tualisatie van de Visie op Velsen.  
Tijdens de stemverklaringen werd benadrukt dat goed verwachtingsmanangement heel be-
langrijk is zodat inwoners weten hoe en wanneer zij een bijdrage kunnen leveren.

Motie Velsertraverse
Vanuit de fracties D66, Forza! IJmond en Christenunie kwam er een motie over de Velsertraver-
se. Een onderwerp waar partijen en indivuele raadsleden veel mee bezig zijn geweest.
Voorafgaande aan de vergadering heeft wethouder Diepstraten bevestigd dat de bovengrond-
se oversteek gehandhaafd blijft. Na een discussie over de overgang is de motie ingetrokken.

Nieuw Lid IJmondcommissie
In de vergadering is Cas Schollink van de VVD unaniem benoemd als 
lid voor de IJmondcommissie. 
(Cas Schollink, VVD)

WERKBEZOEK ZEESLUIS

Afgelopen woensdag ging er een afvaardi-
ging van de Raad van Velsen op bezoek bij 
de in aanbouw zijnde grootste zeesluis ter 
wereld. 

De raadsleden werden meegenomen in de 
werkzaamheden door de directeur van het 
project. Met een busje zijn de raadsleden 
vervolgens over het terrein gereden en heb-
ben zij een kijkje kunnen nemen vanuit de 
nieuwe bedieningstoren.
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Burgemeester en wethouders van Vel-
sen hebben de hierna volgende be-
sluiten genomen. Op grond van de 
Algemene wet bestuursrecht kan een be-
langhebbende 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 bur-
gemeester en wethouders van Velsen 
of burgemeester van Velsen,  Postbus 
465, 1970 AL IJmuiden), dan wel langs 
elektronische weg (elektronisch formu-
lier op www.velsen.nl; werkt alleen in 
combinatie met inloggen via DigiD). In 
spoedeisende gevallen kan een voorlo-
pige 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 tus-
sen haakjes vermeld.

Verleende omgevingsvergunningen    
reguliere procedure
Het college van burgemeester en wet-

houders van Velsen hebben omgevings-
vergunning verleend voor: 

IJmuiden
Hazevlak 81, plaatsen dakkapel (voorzijde) 
(23/09/2019) 81173-2019
Piet Heinstraat 36, plaatsen dakopbouw in-
clusief dakterras (26/09/2019) 70858-2019
Lorentzstraat 6, legalisatie wijzigen voorge-
vel (27/09/2019) 74676-2019
Trompstraat 12, wijzigen voorgevel 
(26/09/2019) 76645-2019
 
Velsen-Zuid
Torenstraat 3, verplaatsen schuur 
(26/09/2019) 54460-2019

Santpoort-Zuid
Binnenduinbos, nabij Duinweg of Duivel-
slaan, kappen boom (noodkap) (23/09/2019) 
80625-2019
Harddraverslaan 34, kappen boom 
(23/09/2019) 77364-2019
Willem de Zwijgerlaan 52, wijzigen voor-
gevel, deels verlagen begane grondvloer 
(24/09/2019) 63661-2019

Buiten behandeling gestelde aanvraag 
omgevingsvergunning
Het college van burgemeester en wet-

houders van Velsen hebben omgevings-
vergunning buiten behandeling gesteld 
voor: 

Santpoort-Zuid
Bloemendaalsestraatweg 92, verplaatsen 
voordeur en inpandige trap (27/09/2019) 
57349-2019

Geweigerde fi lmvergunningen APV ar-
tikel 2:72 
Het college van burgemeester en wet-
houders van Velsen hebben fi lmvergun-
ning geweigerd voor: 

IJmuiden
fi lmopname KLEM 3, op  3 oktober 2019 tus-
sen 11.00 - 23.00 uur, locatie: Middenhaven-
straat  20 (23/09/2019) 79441-2019

De burgemeester van Velsen heeft het 
hierna volgende besluiten genomen. Op 
grond van de Algemene wet bestuurs-
recht kan een belanghebbende bij het 
onderstaande besluit gedurende zes we-
ken 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 Vel-
sen of burgemeester van Velsen,                          
Postbus 465, 1970 AL IJmuiden), dan 
wel langs elektronische weg (elektro-
nisch formulier op www.velsen.nl; 
werkt alleen in combinatie met inlog-
gen via DigiD). In spoedeisende gevallen 
kan een voorlopige voorziening worden 
gevraagd bij de voorzieningenrechter 
van de rechtbank Noord-Holland, lo-
catie Haarlem, sector bestuursrecht, 
Postbus 1621, 2003 BR Haarlem. Een 
voorlopige voorziening kan alleen wor-
den aangevraagd, indien er ook een be-
zwaarschrift is ingediend. De verzend-
datum van het besluit is tussen haakjes 
vermeld.

Verleende evenementenvergunning 
APV artikel 2:10
De burgemeester van Velsen heeft een 
evenementenvergunning verleend 
voor: 

Velsen-Noord
Subaru Beach Battle, op 24 november 2019 
van 10:00 tot 14:00 uur, locatie doorkomst op 
het strand van Velsen-Noord (27/09/2019) 
49674-2019

Besluiten

De gemeenteraad heeft in haar vergade-
ring van 26 september vastgesteld:

•  De (tweede) wijziging op de Legesveror-
dening 2019.

Ter inzage
De tekst van verordening is in mijnoverheid.
nl  gepubliceerd.  De verordening  is in te zien 

bij de balie van het stadhuis.  De verordening 
wordt ook gepubliceerd op de website van de 
gemeente Velsen.

Mededelingen

14 3 oktober 2019




