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Verhalen in coronatijd
Velsen doet mee aan de landelijke campagne ‘Aandacht voor elkaar’. Met initiatieven en persoonlijke verhalen om elkaar
door deze tijd te helpen. We hebben allemaal een verhaal te vertellen over de coronacrisis: over ziekte, onzekerheid, teleurstelling en hoop. Door verhalen met elkaar
te delen en naar elkaar te luisteren, kunnen
we deze gebeurtenissen en gevoelens een
plek geven. Aandacht hebben voor elkaar
helpt. Daarom leest u hier aankomende tijd
verhalen van Velsenaren. U vindt de lokale verhalen ook op www.velsen.nl/corona/
aandacht-voor-elkaar. Landelijke verhalen
vindt u op www.aandachtvoorelkaar.nl/
verhalen.

Vraag jij je weleens af wat de gemeente nou aan
het doen is? Dan zijn we op zoek naar jou!
In januari en februari gaan we weer aan de slag
met de cursus Politiek Actief. In deze cursus

van 4 avonden leer je alles wat jij moet weten
over de lokale politiek.
Aanmelden kan via velsen.nl/politiekactief

Gewijzigde openingstijden
gemeentehuis

“Houd goede hoop. Het komt goed met mama”,
zei Ans Captijn (73) tegen haar twee kleinkinderen. “Waar haal ik de moed vandaan om
dat te zeggen, dacht ik weleens”. De dochter
van Ans, Irene (46), lag veertien dagen op de
IC vanwege corona. Tijdens haar ziekenhuisopname kreeg ze een delier; een levensechte
nachtmerrie. Iedereen dacht dat ze sliep, maar
voor haar gevoel was ze tien dagen lang klaarwakker en stond ze doodsangsten uit.
Ans: “Realiteit en fantasie liepen door elkaar
heen. Hoewel ze in coma werd gehouden,
kreeg ze er aan de oppervlakte toch iets van
mee. Daar ging haar geest mee aan de haal. In
haar waantoestand is ze in het ziekenhuis om
mee te werken aan een geheimzinnig medisch
onderzoek onder leiding van dokter Covid, een
gemene man die haar het leven zuur maakt,
omdat ze niet mee wil doen aan zijn experiment. Hij dreigt haar te vermoorden en haar
kinderen iets aan te doen. Ze kan niets zeggen
omdat ze iets in haar mond heeft. Dat laatste
was ook echt zo; met een buis in haar luchtpijp
lag ze tien dagen aangesloten aan de beademingsmachine. Haar lichaam kon het zelf niet
meer. Deze nare ervaring schreef ze van zich af
met het boek ‘Nachtmerrie op de IC’.
Als moeder vond ik de dagen dat mijn dochter
op de IC lag spannend. Het leven gaat door én
het staat stil. Ik kwam de dag door met leg- en
kruiswoordpuzzels, ik keek wat televisie en ik
had fijne gesprekken met mensen die opbelden
uit medeleven. Het ziekenhuis onderhield dagelijks contact met mijn schoonzoon, waarna

hij mij altijd op de
hoogte bracht van
het laatste nieuws.
Dat nauwe contact
over Irene was fijn.
Whatsapp was een
uitkomst in deze
tijd. Mijn zoon in
Nieuw Zeeland kon daarmee snel worden geinformeerd. Hij is huisarts en ik werkte vroeger als verpleegkundige. We probeerden onze
medische achtergrond te laten voor wat het
is en ons niet gek te laten maken. We gingen
puur uit van de informatie die we van het ziekenhuis kregen. We zijn geen doemdenkers. Ik
probeerde vertrouwen te houden in een goede
afloop. Hoewel de vraag ‘Waarom zouden wij
haar niet verliezen en een ander zijn of haar
naaste wel?’ soms ook door mijn hoofd ging.
We kregen de hoofdprijs: Irene herstelde. Het
was zo goed om haar stem weer te horen. En
om haar te zien! Dat was niet gelijk na haar
ontslag uit het ziekenhuis. Er was nog de angst
om besmettelijk te zijn. Zeker in de eerste golf
was er nog zoveel onduidelijk over corona. Op
30 maart kwam ze in het ziekenhuis te liggen. Haar toestand verslechterde op 8 april, ze
moest naar de IC. Op 18 april werd ze wakker
op de IC. Irene was vastbesloten om 25 april
thuis te zijn; haar verjaardag én trouwdag.
Dankzij alle goede zorgen en op wilskracht
mocht ze op 22 april naar huis.
De nasleep is een ramp. Ze moest haar geest
opnieuw leren vertrouwen na het delier en ze
was krachteloos. Zo erg dat ze dacht dat de batterij van haar elektrische tandenborstel leeg
was…maar ze kreeg het startknopje niet ingedrukt. Nu, een half jaar later, is ze met veel
inzet weer dichter bij zichzelf. Ze wil ook zo
graag weer de oude zijn, maar het vergt veel
tijd en geduld. Het gaat dan vooral om fysieke
beperkingen. Gelukkig is ze nog altijd een heel
positief en gezellig mensenmens. Ik ben zo
dankbaar dat ze er goed doorheen is gekomen,
dat ze er nog is.
Ik vind het belangrijk om Irene haar verhaal
te vertellen. Sommige mensen lijken de coronamaatregelen maar flauwekul te vinden. Ik
hoop dat hun ogen opengaan. Dat ze zich realiseren wat ze een ander aan zouden kunnen
doen door zich niet aan de regels te houden.

Rond kerstmis en de jaarwisseling zijn de openingstijden van het gemeentehuis als volgt gewijzigd:
Maandag 14 december (i.v.m. jaarafsluiting)
Vrijdag 25 december ( Eerste Kerstdag)
Vrijdag 1 januari ( Nieuwjaarsdag )

Vanaf 15.30 uur dicht
Gesloten
Gesloten

Testen zonder klachten
Bent u in nauw contact geweest met iemand
met corona? Dan kunt u zich ook zonder klachten laten testen. Dit kan als het in een bronen contactonderzoek van de GGD naar voren

komt of als u een melding in de CoronaMelderapp krijgt. Meer informatie over testen zonder
klachten leest u op www.rijksoverheid.nl

Contact de Luisterlijn
bij eenzaamheid
Jongeren en ouderen voelen zich steeds vaker eenzaam, angstig of verdrietig tijdens
de coronacrisis. De Luisterlijn is één van de
hulporganisaties die mensen helpt die zich
niet zo goed kunnen losmaken van zulke
gevoelens. Hier kan anoniem contact mee
worden gezocht door te bellen, chatten of
e-mailen.

Bel 0900-0767
Hulp op ieder moment
Voor een luisterend oor kun je de Luisterlijn

dag en nacht bellen via 0900-0767. Chatten kan
iedere dag tussen 10.00 en 22.00 uur. En het
versturen van e-mails kan naar ehulp@deluisterlijn.nl. E-mails worden binnen vier werkdagen beantwoord. Vertrouwelijke gesprekken
kun je voeren met 1 van de 1500 vrijwilligers
die door deskundige beroepskrachten worden
getraind.
Meer informatie
Op deluisterlijn.nl kun je meer informatie vinden over hoe jij hulp kan krijgen.
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Deel uw toekomstdroom voor
Velsen
1500 inwoners van Velsen vonden de afgelopen weken de Visie op Velsen ansichtkaart
op de deurmat. Via deze ansichtkaart vroegen
wij hen hun toekomstdroom voor Velsen in te
sturen. We hebben al een hoop ansichtkaarten

ontvangen. Heeft u ook een kaart ontvangen?
Vul uw toekomstdroom in en doe de kaart op
de bus! Geen kaart gekregen? Stuur ons dan uw
toekomstwens via samenspelvelsen.nl.

Winactie bij kerstbomeninzameling in Velsen!
Dit jaar krijgen kinderen bij het inleveren
van kerstbomen niet alleen 50 cent, maar
ontvangen ze ook een lootje waarmee
mooie prijzen te winnen zijn. De kerstbomen kunnen op 6 januari 2021 op acht
plekken in Velsen worden ingeleverd.
Deze manier van inzamelen vervangt dit
jaar de jaarlijkse kerstboomverbranding
die door de coronamaatregelen niet door
kunnen gaan. De bomen worden in plaats
daarvan gecomposteerd.

Wethouder Bram Diepstraten: “Om kinderen te motiveren zoveel mogelijk bomen in
te leveren, krijgen ze bij elke kerstboom die
wordt ingeleverd 50 cent en een lot. Met dit
lot zijn prijzen te winnen. Er wordt 50 keer
een cadeaubon van 10 euro uitgeloot en een
Superprijs van 500 euro. Dit bedrag kunnen
kinderen uitgeven aan een uitje met hun klas
of aan een goed doel.”
Kijk voor de inzamellocaties of voorwaarden
op velsen.nl/kerstbomenactie.

Start bodemonderzoeken Wijk
aan Zee voor windpark
Vanaf half december 2020 tot eind januari 2021 worden er bodemonderzoeken
gedaan voor het project Hollandse Kust
(west Beta). Eind mei is bekend geworden hoe het tracé van de kabels voor de
aansluiting van het derde windpark gaat
lopen. Met deze aansluiting komt de verduurzaming van Nederland weer een
stapje dichterbij. De onderzoeksresultaten heeft TenneT nodig voor het kabelontwerp en om de definitieve boorlijn te
kunnen bepalen.

Met het project Hollandse Kust zorgt TenneT voor de aansluiting van de windparken
die op de Noordzee worden aangelegd op het
landelijke elektriciteitsnet (Net op Zee). Om
dit mogelijk te maken bouwt TenneT een
platform in zee, legt kabels aan in zee en op
land en bouwt een transformatorstation op
het industrieterrein tussen de Zeestraat en
Tata Steel. De onderzoeken vinden plaats
langs het hele kabeltracé in Wijk aan Zee, van
het strand tot op de locatie van het nieuwe
transformatorstation.
Meer lezen? Kijk op Duurzaamvelsen.nl

BEZORGENINVELSEN.NL
BEZORGENINVELSEN.NL
BEZORGENINVELSEN.NL
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Nieuws van de raad
BESPROKEN IN DE SESSIES
Toekomst maatschappelijk vastgoed
De gemeente heeft veel gebouwen in eigendom voor een maatschappelijke functie,
zoals buurthuizen en het theater. Deze gebouwen zijn duur voor de instellingen die ze
gebruiken en duur voor de gemeente om te
onderhouden. De raadsleden kregen een toelichting van onder andere de bibliotheek en
de Stadsschouwburg. Veel raadsleden gaven
aan van het verhaal over de Stadsschouwburg te schrikken. Op donderdag 10 december is er een vervolgsessie.
Omgevingsvisie - gezonde gemeente
Met de omgevingsvisie komt er een totaalbeeld op de leefomgeving van Velsen. Zo is er
aandacht voor geluid, geur, bodem, veiligheid
en water, maar ook voor mentale gezondheid, bewegen, ontmoeten, toegankelijkheid,
sporten en spelen. Naar aanleiding van de

discussie worden er aanvullende kernwaarden opgenomen. Dit onderwerp komt begin
2021 een vervolg.
Prestatieafspraken Velsen
De gemeente maakt ieder jaar afspraken met
woningbouwverenigingen en huurdersverenigingen over de invulling van sociale woningbouw. De raadsleden zijn blij zijn met de
Prestatieafspraken en zien dat hun eerdere
input is meegenomen. Wel werden zorgen
geuit over de wachttijd om aan een woning te
kunnen komen. Daarnaast kwamen de focus
op het middensegment en de urgentie met
betrekking tot statushouders aan bod. De
voorzitter concludeerde dat het onderwerp
voldoende is behandeld en de wethouder de
opgehaalde input mee zal nemen voor verdere uitwerking.

WIST JE DAT

AGENDA VAN DE RAAD
Wijziging Tarieventabel Parkeerbelasting
2021
Als gevolg van een eerder besluit moet de gemeenteraad akkoord geven op een verhoging van 15%
parkeerbelasting.
Verordening beslistermijn schuldhulpverlening Velsen 2021
Door een wetswijziging moeten gemeenten aangeven hoe lang zij mogen doen over het besluit of inwoners aanspraak maken op schuldhulpverlening.
In Velsen wordt voorgesteld om een termijn van 8
weken aan te houden.
Verordening individuele inkomenstoeslag
gemeente Velsen 2021
Inwoners die langdurig een inkomen op bijstandsniveau hebben, kunnen aanspraak maken op een
inkomenstoeslag. Voorheen konden inwoners
aanspraak maken op deze toeslag na 3 jaar inkomen op bijstandsniveau. Er wordt nu voorgesteld
dit te verlengen naar 4 jaar.
Zienswijze inzake deelname Werkgeversvereniging Samenwerkende Veiligheidsregio’s
Vanwege wettelijke aanpassingen in de arbeidsovereenkomsten van ambtenaren, kan de gemeente zich aansluiten bij een werkgeversvereniging.
De raad kan daar een zienswijze over geven.

De gemeenteraad heeft 33 zetels.
Velsen Lokaal 5
D66 Velsen 5
LGV 5
VVD 4
Forza! 3
CDA 3
GroenLinks 3
PvdA 2
PS 2
ChristenUnie 1

Verordening werkgeverscommissie 2020
De werkgeverscommissie vervult de rol van werkgever van de griffier. Door een aantal wettelijke
veranderingen moet de verordening worden aangepast.

Onderstaande onderwerpen zijn onder voorbehoud van de uitkomst van de sessie op 10
december.
Verordening maatschappelijke ondersteuning
Er zijn nieuwe afspraken gemaakt over hulp bij
huishouden. Tevens wordt er een nieuw kader
voorgesteld op basis waarvan zorgindicaties worden gedaan. Door deze aanpassingen worden de
lastenstijgingen getemperd.
Maatschappelijk vastgoed
De gemeente Velsen heeft veel maatschappelijk
vastgoed in bezit. Deze gebouwen zijn veelal duur
voor de gebruiker en voor de gemeente. Voor een
toekomstbestendige aanpak wordt er een voorstel
gedaan voor multifunctioneel gebruik van een
aantal locaties en buurthuis de Spil te sluiten.
Middelen voor programmaplan samenspel
De gemeenteraad wil meer invloed van inwoners
op het gemeentelijk beleid. Het programma Samenspel moet daar invulling aan geven. Er wordt
nu voorgesteld om €175.000 vrij te geven om het
programma Samenspel uit te voeren.
Verklaring van geen bedenkingen Nicolaas
Beetslaan 5-7
Er zijn nieuwe woningbouwplannen voor de Nicolaas Beetslaan 5-7 (het Witte Kinderhuis). Daarvoor moet het huidige pand worden gesloopt. Deze
verandering is in strijd met het bestemmingsplan.
Aan de raad wordt nu gevraagd om de ontwerpverklaring van geen bedenkingen te verlenen. Aansluitend daarop kan het college ook de ontwerpomgevingsvergunning in procedure brengen.

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.

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 gemeentehuis alleen nog toegankelijk voor:
• Mensen met een afspraak bij Burgerzaken.
• Het laten ondertekenen van toestemming
beslag deurwaarder.
• Persoonlijk ontvangst in het kader van aanbestedingstrajecten.
• Inzien ter inzage gelegde stukken.
• Ophalen gevonden voorwerpen
Voor inhoudelijke vragen over bestemmingsplannen, omgevingsvergunningen of vragen
die daarmee te maken hebben, kunt u een telefonische 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 bellen met het Klant Contact Centrum voor een
afspraak.

Santpoort-Zuid
Louise de Colignylaan 9, isoleren dak, veranderen dakpannen naar dakleien (03/12/2020)
130358-2020
Clarionlaan 6, kappen boom (04/12/2020)
130682-2020

IJmuiden
IJmondhaven, plaatsen steiger met laadkranen (01/12/2020) 105801-2020

Santpoort-Noord
Spekkenwegje 8, bouwen van een tuinbouwkas (30/11/2020) 128228-2020

IJmuiden
Duinstraat 4, bouwen 4 bedrijfsruimten met 4
kantoren (03/12/2020) 74359-2020
Griftstraat 12, bouwen aanbouw (03/12/2020)
107407-2020
Trawlerkade 46, plaatsen keramiekoven,
schilderen gevel, aanbrengen reclame
(03/12/2020) 127150-2020

Melding/klacht discriminatie
De gemeente Velsen faciliteert meldingen
of klachten over discriminatie. Bij het Klant
Contact Centrum van het gemeentehuis kunt
u telefonisch een formulier opvragen, 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
Sinds 31 mei 2018 worden alle vergunningen,
beleid en verordeningen op de landelijke website www.officielebekendmakingen.nl/gepubliceerd.
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.

Aanvragen
Geplaatst op www.overheid.nl (zie Berichten over uw buurt) op 10 december
2020.
Voor informatie kunt u contact opnemen
met afdeling Fysiek Domein (tel. 140255)
Ingediende aanvragen omgevingsvergunning
Burgemeester en wethouders van de gemeente Velsen maken bekend dat zij 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
Pruimenboomplein 86, plaatsen balkonbeglazing (zijkant) (28/11/2020) 127795-2020
Warmenhovenstraat 1, splitsen bedrijfsruimte (02/12/2020) 129690-2020
Velsen-Zuid
Stelling 54, tijdelijk (1 jaar) gebruik voor
praktijklessen Maritiem College IJmond
(02/12/2020) 129760-2020

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
Burgemeester en wethouders van de gemeente Velsen maken bekend dat zij van de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning
de beslistermijn hebben verlengd met 6 weken. De datum van verzending van de verlenging is tussen haakjes vermeld.

Ingetrokken aanvragen omgevingsvergunning

Santpoort-Noord
Huis te Wissenlaan 52, plaatsen overkapping
(01/12/2020) 106412-2020
Molenveltlaan 34, uitbreiden begane grond
(zij- en achtergevel) (01/12/2020) 1156792020
Velserbroek
Hofgeesterweg 10A, bouwen paardenstal
(01/12/2020) 82450-2020

Ontwerpbesluit omgevingsvergunning –
uitgebreide procedure
Burgemeester en wethouders van Velsen maken bekend dat zij voornemens zijn een omgevingsvergunning te verlenen voor:
Driehuis
naast Driehuizerkerkweg 148 te Driehuis (kadastraal F 5753), het bouwen van een woning
(3-12-2020) 5252-2020
Het ontwerpbesluit omgevingsvergunning, de
ontwerpverklaring van geen bedenkingen en
de bijhorende stukken ligt met ingang van 10
december 2020 gedurende zes weken ter inzage bij de Fysiek Domein Team Vergunningen
Toezicht Handhaving.
Zienswijzen:
Tijdens deze periode van terinzagelegging,
kan een ieder naar keuze mondeling of schriftelijke zienswijzeninbrengen tegen de ontwerp besluit omgevingsvergunning. Zienswijzen moeten worden gericht aan het college
van burgemeester en wethouders van Velsen,
Fysieke Leefomgeving, Team Vergunningen
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met Team Vergunningen Toezicht en Handhaving, telefoon 140255.

Ingediende aanvragen standplaatsvergunningen APV artikel 5:15
IJmuiden
Driehuizer Friethuis, op de woensdagen en

donderdagen (tijdelijk 5 jaar), locatie: t.o.
Breesaapstraat 52
(Thalia Theater) (01/12/2020) 128994-2020

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.

gen (03/12/2020) 104356-2020
Tasmanstraat 22, plaatsen dakopbouw incl.
dakkapel (04/12/2020) 118788-2020
Halkade 31, herinrichten ruimte (snackbar),
veranderen gevelkozijn (04/12/2020) 706202020

Verleende omgevingsvergunningen - reguliere procedure

Velsen-Noord
Wijkerstraatweg 55A, verbouwen tot 4 appartementen (03/12/2020) 80770-2020

Driehuis
Driehuizerkerkweg 22, plaatsen van zonnepanelen (02/12/2020) 113430-2020 (Gemeentelijk monument)
Driehuizerkerkweg 22, plaatsen zoldertrap
(04/12/2020) 123746-2020 (Gemeentelijk
monument)

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-

Het college van burgemeester en wethouders van Velsen hebben omgevingsvergunning verleend voor:
IJmuiden
Meidoornstraat 7, plaatsen dakopbouw
(02/12/2020) 121741-2020
Kennemerlaan 67, splitsen woning in 2 wonin-

Santpoort-Zuid
Tegenover Pieter Weystraat 1-7, kappen 6 bomen (02/12/2020) 108748-2020
Santpoort-Noord
Spaarnberglaan
ong.,
kappen
(04/12/2020) 115553-2020

Velserbroek
Galle Promenade 2-36, uitbreiden winkelunits
(voor- en achterzijde) (02/12/2020) 777882020
Schoener 71, vergroten 2e verdieping
(04/12/2020) 108449-2020

boom

Legesverordening 2021
Het College van Burgemeester en Wethouders heeft in haar vergadering van 2 december 2020 vastgesteld:

De Eerste wijziging op de Legesverordening
2021

Ter inzage
De tekst van de verordening is gepubliceerd
op overheid.nl. Een uitdraai van deze verordening is in te zien bij de balie van het stadhuis,

na het maken van een afspraak. De verordening wordt ook gepubliceerd op de website van
de gemeente Velsen.

kend gemaakt, schriftelijk (Postbus 465, 1970
AL IJmuiden) dan wel langs elektronische
weg (elektronisch formulier op www.velsen.
nl; werkt alleen in combinatie met inloggen via
DigiD) een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wet-

houders van Velsen.

Verkeersmaatregel
Burgemeester en wethouders hebben besloten een individuele gehandicaptenparkeerplaats aan te leggen voor het volgende
perceel:
• Wolff en Dekenlaan 62, 1985 HS

DRIEHUIS NH
Mogelijkheid van bezwaar:
Belanghebbenden kunnen ingevolge de Algemene wet bestuursrecht binnen een termijn
van 6 weken na de dag waarop het besluit is be-

Kapmelding
Adres: Achter de woning aan de L. Brownstraat 57 in Velserbroek

Betreft het kappen van een Kronkelwilg. De
boom staat te dicht op de gevel.

Nadere informatie:
Het verkeersbesluit kunt u inzien bij de receptie in het gemeentehuis, Dudokplein 1 te
IJmuiden.

