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Erepenning voor jarig VSV
De Velseroorder Sport Vereni-
ging (VSV) is 100 jaar gewor-
den. Reden voor een Koninklij-
ke Erepenning en een lovende 
toespraak op vrijdag 17 februa-
ri 2012. 

Op 16 februari 2012 werd de Vel-
seroorder Sport Vereniging op-
gericht. De omnivereniging – met 
meerdere sporten – heeft nog steeds 
een afdeling voetbal. In de afgelo-
pen honderd jaar behaalde VSV ve-
le kampioenschappen en heeft een 

aantal spelers zelfs het Nederlands 
elftal vertegenwoordigd. Wethou-
der Sport Annette Baerveldt stond 
er in een lovende toespraak bij stil. 
Zij benadrukte dat VSV ook nu nog 
een bloeiende voetbalvereniging is, 
die een eigen sportcomplex heeft en 
meer dan duizend leden, waarvan 
zo’n zevenhonderd spelende leden 
en honderden vrijwilligers. Daarna 
reikte Burgemeester Franc Weer-
wind de Koninklijke Erepenning uit 
aan de voorzitter van VSV, de heer 
Eric Lücke. (foto: Ko van Leeuwen)

Informatiebijeenkomsten 
nieuwe zeesluis IJmuiden
Rijkswaterstaat, provincie 
Noord-Holland en Haven Am-
sterdam organiseren op dins-
dag 6 maart 2012 in IJmuiden en 
donderdag 8 maart 2012 in Am-
sterdam informatiebijeenkom-
sten over de stand van zaken van 
de nieuwe grote zeesluis IJmui-
den. 

Aanleiding voor de bijeenkomst is 
de afronding van de eerst fase van 
de planstudie. Daarin zijn onder 
meer de afmeting van de nieuwe zee-
sluis, de locatie in het sluizencom-
plex IJmuiden, de meest efficiënte 
bouwwijze en de milieueffecten on-
derzocht. 

De informatiebijeenkomst in IJmui-
den op dinsdag 6 maart vindt plaats 
in de Cruiselounge van de Felison 

Terminal, Sluisplein 55 in IJmui-
den. Op donderdag 8 maart is de bij-
eenkomst in het kantoor van de Ka-
mer van Koophandel, De Ruyterkade 
5 in Amsterdam. Beide bijeenkom-
sten zijn van 19.00 tot 21.30 uur. Het 
programma op beide avonden is het-
zelfde. 

19.00 uur Ontvangst en 
 informatiemarkt
19.30 uur Opening dagvoorzitter
19.35 uur Toelichting stand van 
 zaken nieuwe zeesluis
20.15 uur Informatiemarkt

De gezamenlijke uitgangspunten 
voor de bouw van een zeesluis bij 
IJmuiden staan in een convenant. 
De gemeente Velsen is daar mede-
ondertekenaar van. Meer informatie 
op www.velsen.nl.

Oorkonde voor IJmuider 
Reddingsbrigade (IJRB)
Op zondag 19 februari 2012 ont-
ving het reddende team van de 
IJmuider Reddingsbrigade uit 
handen van loco-burgemeester 
Robert Te Beest een oorkonde als 
blijk van waardering. Deze oor-
konde kreeg de IJRB als beloning 
voor getoonde bijzondere ver-
diensten bij  het redden van een 
jongen die in levensgevaar ver-
keerde in de afgelopen zomer.

Vervolgens overhandigde Robert te 
Beest symbolisch de nieuwe strand-
auto, die de IJRB gebruikt bij de be-
waking van het IJmuider strand. De 

auto wordt ingezet voor het transport 
van boten en vrijwilligers. Hij is ook 
geschikt voor vervoer van liggende 
slachtoffers; dat is van belang, omdat 
de IJRB de ambulancedienst soms 
assisteert bij het vervoer van slacht-
offers over het strand. De auto is uit-
gerust met communicatiemiddelen 
om met de reddingsbrigade en ove-
rige hulpdiensten te communiceren. 

De oorkonde is beschikbaar gesteld 
door de maatschappij tot Redding 
van Drenkelingen, die is opgericht 
in 1767 te Amsterdam. (foto: Ko van 
Leeuwen)

Tweede Velsense lezing
Op 27 maart 2012 vindt om 
20.00 uur in de Burgerzaal van 
het stadhuis van Velsen de 
tweede Velsense lezing (stads-
lezing) plaats. Deze lezing heeft 
als thema ‘Milieuverontreini-
ging en Gezondheid – een Toe-
komstperspectief’ en wordt 
verzorgd door prof. dr. Jacob de 
Boer uit Velsen.

Prof. Dr. De Boer gaat het tijdens de 
tweede stadslezing hebben over de 
schaarste en milieuverontreiniging 
en de veronderstelde gezondheids-
effecten. 

Op www.velsen.nl kunt u hier 
meer over lezen. De heer De Boer 
is verbonden aan het Instituut voor 
Milieuvraagstukken van de Vrije 
Universiteit te Amsterdam.

Aanmelding voor 13 maart
Inwoners van Velsen kunnen de 
stadslezing bijwonen. Vanaf 19.30 
uur is de burgerzaal van het stad-
huis open (ingang via Plein 1945). 
Toegang is gratis. Gaarne aanmel-
ding voor uiterlijk 13 maart 2012 
via communicatie@velsen.nl. De 
burgerzaal heeft een beperkte ca-
paciteit; tijdig aanmelden is dus 
van belang!
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Gemeentelijke belastingen
Waarom gemeentelijke belastingen?
De gemeente zorgt voor een goed leef-, woon- en werkklimaat in Velsen. 
Daaronder vallen bijvoorbeeld het ophalen van huisvuil, aanleg en onder-
houd van riolering, onderhoud van groen en straatverlichting. Deze taken 
worden o.a. uit de gemeentelijke belastingen betaald.

Aanslagbiljet bewaren
De gemeente combineert de belangrijkste gemeentelijke belastingen én 
de WOZ-beschikking op één aanslagbiljet. De WOZ-waarde wordt ge-
bruikt voor de onroerende-zaakbelastingen, maar ook voor de inkom-
stenbelasting 2012 en de waterschapsheffingen 2012. U doet er zeer ver-
standig aan het aanslagbiljet goed te bewaren, omdat u de WOZ-waarde 
moet opgeven bij uw verzoek tot teruggaaf Inkomstenbelastingen 2012. 

De belastingen die u op het gemeentelijk aanslagbiljet kunt aantreffen 
zijn:

• de WOZ beschikking;
• de aanslag onroerende zaakbelastingen voor het eigendom;
• de aanslag onroerende zaakbelastingen voor het gebruik;
• de aanslag rioolheffing voor het eigendom;
• de aanslag rioolheffing voor het gebruik;
• de aanslag afvalstoffenheffing;
• de aanslag hondenbelasting;
• de automatisch verleende kwijtschelding.

Belastingtarieven 2012
Onroerende zaakbelastingen
• voor de eigenaar van een woning  0,0967% van de WOZ-waarde
• voor de eigenaar van een niet-woning 0,2147% van de WOZ-waarde 
• voor de gebruiker van een niet-woning 0,1726% van de WOZ-waarde

Rioolheffing
• Rioolheffing voor de eigenaar   € 106,45
• Rioolheffing voor de gebruiker  € 68,88

Afvalstoffenheffing   € 329,64

Hondenbelasting
Eerste hond   € 95,94
Tweede hond   € 121,53
Elke volgende hond   € 136,51

Informatie en vragen
U kunt alle relevante informatie nalezen op  www.velsen.nl

Vragen over de aanslag/beschikking 0255 - 567 322
Vragen over de betaling/aanmaning  0255 - 567 345
Vragen over automatische incasso  0255 - 567 345
Vragen over kwijtschelding   0255 - 567 200

Postadres:  Gemeente Velsen, Postbus 465, 1970 AL IJmuiden
Bezoekadres:  Gemeente Velsen, Dudokplein 1, 1971 EN IJmuiden
Openingstijden:  Maandag  t/m vrijdag van 09.00 tot 12.00 uur

Uitleg belastingen
Op het verzamelbiljet vindt u 
naast de WOZ-waarde ook ver-
schillende belastingen. Hierna 
leest u een korte uitleg per belas-
tingsoort. 

Onroerende zaakbelastingen
De onroerende zaakbelastingen 
(OZB) zijn belastingen op onroe-
rende zaken, zoals een woning, een 
bedrijfsgebouw of een stuk grond. 
Wanneer u een woning, gebouw of 
stuk grond huurt of in bezit heeft, 
wordt OZB geheven. 

Er zijn twee soorten onroerende 
zaakbelastingen: 

a. Eigenarenbelasting: als u op 1 ja-
nuari 2012 als eigenaar van een 
onroerende zaak bij het Kadaster 
bekend staat, moet u OZB aan de 
gemeente betalen. 

b. Gebruikersbelasting: als u op 1 ja-
nuari 2012 als gebruiker van een 
onroerende zaak, niet zijnde een 
woning, bekend staat, moet u OZB 
aan de gemeente betalen. 

Verhuizing en de OZB 
Als u verhuist of uw woning ver-
koopt na 1 januari 2012 heeft u geen 
recht op vermindering van de aan-
slag. De onroerende zaakbelastin-
gen zijn tijdstipbelastingen. Dit be-
tekent, dat voor de oplegging van de 
aanslag de situatie op 1 januari 2012 
bepalend is. Met wijzigingen in de 
loop van het jaar mag de gemeente 
geen rekening houden. 

Rioolheffing
Over elke onroerende zaak die di-
rect of indirect is aangesloten op de 
gemeentelijke riolering wordt ri-
oolheffing geheven. In ruil daarvoor 
zorgt de gemeente voor aanleg, on-
derhoud en vervanging van de ri-
olering. Met een onroerende zaak 
wordt niet alleen een woning be-
doeld, maar ook elk zelfstandig te ge-
bruiken deel daarvan, bijvoorbeeld 
een appartement, een boven-  of be-
nedenwoning, of een bedrijfsruimte.

Er zijn twee soorten rioolheffingen: 

a. Eigenarenheffing: als u op 1 janu-
ari 2012 als eigenaar van een on-
roerende zaak bij het Kadaster be-
kend staat, moet u Rioolheffing 
Eigendom aan de gemeente beta-
len.

b. Gebruikersheffing: als u op 1 janu-
ari 2012 als gebruiker van een on-
roerende zaak bekend staat, moet 
u Rioolheffing Gebruik aan de ge-
meente betalen. 

Rioolheffing en garages
Met ingang van het belastingjaar 
2008 is de Wet gemeentelijke water-
taken in werking getreden. Met deze 
wet heeft de gemeente meer wettelij-
ke verplichtingen gekregen. Bovenop 
de verantwoordelijkheid voor de in-
zameling en het transport van afval-
water van woningen en bedrijven is 
de gemeente nu ook verantwoorde-
lijk voor de inzameling en afvoer van 
hemelwater (regenwater) en grond-
water. Op grond daarvan heeft de ge-
meenteraad in 2007 al besloten, dat 
eigenaren en gebruikers van garages 
met een hemelwaterafvoer die direct 
of indirect is aangesloten op de ge-
meentelijke riolering een aanslag ri-
oolheffing moeten krijgen tegen de-
zelfde tarieven als die welke gelden 
voor bijv. woningen.
 
De aanslagen rioolheffing voor gara-
ges voor de belastingjaren 2011 en 
2012 worden gefaseerd opgelegd, zo-
dat u niet in één keer worden gecon-
fronteerd met de aanslagen van ge-
noemde belastingjaren. Het streven is 
om de aanslagen voor 2011 in augus-
tus 2012, de aanslagen voor 2012 in 
december 2012 en de aanslagen voor 
2013 in augustus 2013 op te leggen.

Hondenbelasting
Houdt u één of meer honden, dan bent 
u verplicht hiervan aangifte te doen 
voor de hondenbelasting. U kunt het 
aangiftebiljet hondenbelasting te-
lefonisch opvragen bij de gemeente 
Velsen (0255-567200) of afhalen bij 
de receptie van het Stadhuis, Dudok-
plein 1 te IJmuiden. U kunt het  biljet 
ook downloaden via internet. Ga naar 
www.velsen.nl, Digitaal Loket.  

Heeft u geen hond(en) meer dan kunt 
u dit melden via het afmeldingsbiljet 
hondenbelasting. U kunt dit afmel-
dingbiljet telefonisch opvragen bij de 
gemeente Velsen (0255-567200) of 
afhalen bij de receptie van het Stad-
huis, Dudokplein 1 te IJmuiden. U 
kunt het  biljet ook downloaden via 
internet. Ga naar www.velsen.nl, 
Digitaal Loket. 

> Lees verder op de volgende pagina 
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> Vervolg uitleg belastingen

Honden moeten in Velsen worden 
aangelijnd en hondenpoep moet 
worden opgeruimd. Op een aantal 
plaatsen mogen honden loslopen. 
Meer daarover kunt u lezen in bro-
chure ‘Hondenbeleid Velsen. Ieder-
een blij met uw hond’. Deze staat op 
www.velsen.nl onder Digitaal Loket; 
u kunt hem ook afhalen bij de recep-
tie van het stadhuis, Dudokplein 1 in 
IJmuiden. Telefonisch aanvragen 
kan ook via 0255-567200.

Afvalstoffenheffing
Wekelijks laat de gemeente uw huis-
vuil ophalen door HVC (vroeger Rei-
nunie). Voor de kosten van inzame-
ling en verwerking van uw huishou-
delijk afval vraagt de gemeente van u 
een bijdrage in de vorm van een aan-

slag afvalstoffenheffing. 
 
Verhuizing en belastingen
Als u in de loop van 2012 naar een 
andere gemeente verhuist, dan heeft 
u recht op vermindering van de aan-
slag rioolheffing (gebruik), honden-
belasting en afvalstoffenheffing. De 
bedragen zullen worden verminderd 
voor de periode dat u niet meer in de 
gemeente Velsen woont. Bij de bere-
kening daarvan wordt uitgegaan van 
de datum waarop u zich heeft laten 
uitschrijven in het bevolkingsregis-
ter. Laat uw verhuizing daar dus tij-
dig in opnemen. U hebt geen recht op 
vermindering van de aanslag riool-
heffing (eigendom), omdat die aan-
slag wordt vastgesteld op 1 januari 
2012. Met wijzigingen in de loop van 
het jaar mag de gemeente geen reke-
ning houden.

Wet Waardering Onroerende Zaken (WOZ)
In de wet WOZ staat dat de 
waarde van alle onroerende za-
ken bepaald moet worden op een 
landelijke uniforme peildatum. 
Voor het WOZ-tijdvak 2012 is de 
peildatum 1 januari 2011. Dit be-
tekent dat de waarde van de on-
roerende zaak op 1 januari 2011 
bepalend is voor de WOZ-waar-
de. Die waarde gebruikt de ge-
meente als basis voor de aan-
slag onroerende zaakbelastin-
gen 2012.

Jaarlijkse herwaardering
Elke Nederlandse gemeente moet 
jaarlijks alle onroerende zaken in 
haar gemeente herwaarderen. Het 
nieuwe bedrag van de WOZ-waarde 
staat elk jaar op uw verzamelbiljet.

Waardepeildatum
Voor de taxatie van de WOZ-waarde 
wordt gekeken naar de verkoopprij-
zen die betaald zijn rond de waarde-
peildatum. Deze waardepeildatum 
ligt in het verleden om de gemeente 
de gelegenheid te geven de verkoop-
prijzen zorgvuldig te analyseren. De 
peildatum voor de WOZ-waarde in 
2012 is 1 januari 2011. 

Waardebepaling
De wet WOZ schrijft voor dat er bij 
de waardebepaling uit wordt gegaan 
van de situatie dat de onroerende 
zaak leeg wordt verkocht en onmid-
dellijk in gebruik kan worden ge-
nomen. Bij woningen is dat de vrije 
verkoopwaarde van de onroerende 
zaak. Er mag dus geen rekening ge-
houden worden met onder meer het 
waardedrukkende effect van ver-
huur of erfpacht. 

Courante onroerende zaken.
Met courante onroerende zaken 
worden woningen, winkels, kan-
toren en dergelijke bedoeld. Voor 
de waardebepaling beschikt de ge-
meente over allerlei informatie, 
zoals metingen en verkoopprijzen 
uit het Kadaster, huurprijzen, pa-
noramafoto’s, luchtfoto’s en al eer-
der door de gemeente vastgelegde 
gegevens. Deze informatie vult de 
gemeente aan met gegevens over 
veranderingen in de afgelopen pe-
riode, zoals verbouwingen en der-
gelijke. Nadat de kenmerken van 
uw onroerende zaak zijn vastge-
steld, wordt onderzocht of de prij-
zen van vergelijkbare onroerende 
zaken die rond 1 januari zijn ver-
kocht marktconform waren. Er 
vindt een vergelijking plaats van 
verschillende onroerende zaken in 
de omgeving.

Niet iedere onroerende zaak wordt 
bekeken. Vaak is het bezoeken van 
één of een beperkt aantal onroe-
rende zaken  in een straat of buurt 
voldoende om tot een waardetaxa-
tie te komen.

Aan de hand van de verkoopprijzen 
rond 1 januari 2011, de kenmerken 
van de onroerende zaken en reke-
ning houdend met de onderlinge 
verschillen wordt de waarde van 
uw onroerende zaak bepaald. 

Inlichtingen marktanalyse
Op grond van de ‘Uitvoeringsre-
geling instructie waardebepaling 
Wet WOZ’ moet de gemeente een 
permanente marktanalyse uit-
voeren van de verkooptransacties 

van woningen en niet-woningen. 
De gemeente stuurt de nieuwe ei-
genaar een inlichtingenformulier 
voor de marktanalyse. Eigenaren 
zijn verplicht die informatie te ver-
strekken; dat staat in de Algeme-
ne wet inzake rijksbelasting. In de 
Wet WOZ wordt daarnaar verwe-
zen in artikel 30, lid 1.

Andere onroerende zaken
• Courante niet-woningen, zoals 

winkels en kantoren, heeft de ge-
meente ingedeeld in klassecom-
binaties en gewaardeerd op basis 
van beschikbare huurcijfers en 
koopsommen. 

• Voor de waardering van incou-
rante niet-woningen, zoals scho-
len, maakt de gemeente gebruik 
van de TIOX-applicatie van het 
WOZ-datacenter van de Vereni-
ging van Nederlandse Gemeen-
ten (VNG). Met deze applicatie 
kunnen gemeenten en hun taxa-
tiebureaus deze onroerende za-
ken online waarderen aan de 
hand van landelijke taxatiewij-
zers van de VNG. 

Wijzigingen onroerende zaak
Als er in de loop van een jaar iets 
aan een onroerende zaak veran-
dert, wordt de waarde van de zaak 
bepaald op grond van de staat 
waarin het verkeerde aan het be-
gin van het kalenderjaar waarvoor 
de waarde wordt vastgesteld; in 
dit geval dus op 1 januari 2012. Dat 
geldt in de situatie dat een onroe-
rende zaak:
a. opgaat in één of meer andere on 

roerende zaken;
b.  verandert als gevolg van bouw, 

verbouwing, verbetering, afbraak 
of vernietiging, dan wel van ver-
anderde bestemming;

c. van waarde verandert als gevolg 
van een andere, specifiek voor 
de onroerende zaak geldende bij-
zondere omstandigheid. 

In aanbouw
De wet WOZ eist van de gemeente 
dat ook onroerende zaken in aan-
bouw worden getaxeerd. Voor in 
aanbouw zijn onroerende zaken 
moet een getaxeerde waarde vast-
gesteld worden voor het gedeelte 
dat gereed is op 1 januari van het 
belastingjaar (in dit geval 2012). 

Taxatieverslag
Als u een nadere onderbouwing 
van de waardebepaling van uw wo-
ning wilt, kunt u een taxatieverslag 
van uw onroerende zaak schrifte-
lijk opvragen bij de afdeling Belas-
tingen en Invordering of via www.
velsen.nl. Daar kunt u ook een taxa-
tieverslag opvragen van een niet-
woning. Meer informatie over de 
waardebepaling en de wet WOZ 
kunt u vinden op de site www.wo-
zinformatie.nl/publieksinformatie 

Waarderingskamer
De Waarderingskamer (een zelf-
standig onderdeel van het ministe-
rie van Financiën) is een onafhan-
kelijk orgaan dat erop toeziet dat 
gemeenten alle panden zorgvuldig 
waarderen met in achtneming van 
de Wet WOZ. De Waarderingska-
mer heeft de gemeente Velsen eind 
2011 als ‘goed functionerend’ ge-
waardeerd. Meer informatie op de 
site www.waarderingskamer.nl. 

Betaling belastingen
Het totaalbedrag van de aan-
slag dient u binnen de betaal-
termijnen te voldoen. Deze ter-
mijnen staan vermeld op de 
aanslag. Voor betalingen kunt 
u gebruik maken van de ac-
ceptgirokaarten,  automati-
sche incasso of internet ban-
kieren.  Als u gebruik maakt 
van internet bankieren zorg 
er dan voor dat u de gegevens 
juist overneemt.

Automatische incasso
Als het totaalbedrag van uw aan-
slag meer dan 50 euro en minder 
dan 3.000 euro is, kunt u de ge-

meente machtigen voor automa-
tische incasso van  het aanslagbe-
drag. De aanslag wordt dan in tien 
termijnen van uw rekening afge-
schreven. De machtigingkaart zit 
bij uw aanslag. Als u deze mach-
tiging intrekt geldt de wettelijke 
betaaltermijn, te weten uiterlijk 
twee maanden na de dagtekening 
van de aanslag.

Te late betaling
Bij te late betalingen neemt de ge-
meente maatregelen om het geld 
te innen; daar worden extra kosten 
voor in rekening gebracht.
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Kwijtschelding aanvragen
In een aantal gevallen kan een 
belasting worden kwijtgeschol-
den. Soms gaat dat automatisch, 
in andere gevallen moet u dat 
aanvragen met een formulier 
van de gemeente. 

Wanneer kwijtschelding?
Als u een inkomen op of iets bo-
ven het minimum heeft, is de kans 
groot dat u in aanmerking komt voor 
kwijtschelding. Bijvoorbeeld om-
dat u een (lage) uitkering ontvangt 
vanuit de bijstand, ‘kale’ AOW, voor 
werkloosheid of arbeidsongeschikt-
heid, of omdat u het minimumloon 
verdient. 

Welke belastingen?
U kunt kwijtschelding aanvragen 
voor: 
• rioolheffing
• afvalstoffenheffing
• hondenbelasting (eerste hond) 
• onroerende zaakbelasting (eige-

naarsdeel)

Automatische kwijtschelding
Als u in 2011 volledige kwijtschel-
ding van de gemeentelijke belas-
tingen heeft ontvangen, kan de ge-
meente – onder bepaalde voorwaar-
den – advies inwinnen of u daar in 
2012 ook voor in aanmerking komt. 
Dat kan alleen als u de gemeente toe-

stemming heeft gegeven om die in-
formatie op te halen bij het Inlich-
tingenbureau (www.inlichtenbu-
reau.nl).

Het Inlichtingenbureau controleert 
uw financiële situatie (maandinko-
men, vermogen en autobezit) en ad-
viseert de gemeente over de kwijt-
schelding. Op het gemeentelijke ver-
zamelbiljet is de automatische kwijt-
schelding verleend achter de rubriek 
‘automatisch verleende kwijtschel-
ding’. 

Tijdig aanvragen
Als u geen automatische kwijtschel-
ding krijgt, kunt u kwijtschelding 
aanvragen met een het verzoekfor-
mulier kwijtscheldingen. Pas nadat 
uw aanvraag is ontvangen, stopt de 
gemeente met de invordering van 
het bedrag dat u moet betalen.  

Verzoekformulier
Nadat u de aanslag(en) hebt ontvan-
gen, kunt u het verzoekformulier 
kwijtscheldingen telefonisch opvra-
gen bij de gemeente Velsen via het al-
gemene nummer 0255- 567200, of af-
halen bij de receptie van het Stadhuis, 
Dudokplein 1 te IJmuiden. U kunt het 
formulier ook downloaden via inter-
net. Ga naar www.velsen.nl, Digi-
taal Loket.

Bezwaar maken
U kunt alleen schriftelijk be-
zwaar maken tegen uw aan-
slag/WOZ-beschikking. Dat 
moet binnen zes weken na de 
datum op uw aanslag of be-
schikking. 

In uw bezwaarschrift vermeldt 
u uw aanslagnummer, uw naam, 
adres, de datum waarop u uw be-
zwaarschrift opstelt en de reden 
van uw bezwaar. Daarna onderte-
kent u het bezwaarschrift en kunt 
u het sturen naar de heffingsamb-
tenaar, afdeling Belastingen en In-
vordering, Postbus 465, 1970 AL 
IJmuiden. Binnen twee weken 
na ontvangst krijgt daarvan een 
schriftelijke bevestiging. Elektro-
nische bezwaarschriften worden 
niet in behandeling genomen. 

Ook als u bezwaar heeft ingediend, 
moet u toch eerst uw aanslag be-
talen. De gemeente neemt elk bin-
nengekomen bezwaar serieus. Als 
uw bezwaarschrift gegrond blijkt, 
krijgt u het teveel betaalde bedrag 
met rente terug. U kunt geen be-
zwaar maken tegen de hoogte van 
de tarieven; die heeft de gemeente-
raad vastgesteld. 

U kunt zelf bezwaar maken – of 
iemand anders om dat voor u te 
doen. Een beroepskracht inscha-
kelen is dan nog niet nodig. Als u 
iemand machtigt om namens u 
bezwaar te maken, moet u bij het 
bezwaar wel een ondertekende 
machtiging doen.
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Adres

Stadhuis Velsen
Dudokplein 1
Postbus 465, 1970 AL IJmuiden
Telefoon 14 0255, fax (0255) 56 77 60
E-mail info@velsen.nl
Internet www.velsen.nl
 
Klant Contact Centrum/Receptie

U kunt op maandag t/m vrijdag terecht bij het Klant 
Contact Centrum van het stadhuis van 09.00 - 16.00 uur 
en op donderdagavond van  18.00 - 20.00 uur met al uw 
vragen en voor inzage van ter visie gelegde stukken.
 
Belastingen/Invordering

Ma t/m vrij 09.00 - 12.00 uur: vrije inloop.

Bouwloket afdeling Vergunningen en Uitvoering 

(Bouw- en Woningtoezicht)

Op werkdagen van 09.00 tot 16.00 uur en op donderdag-
avond van 18.00 -20.00 uur is het bouwloket geopend. 
Vrije inloop:

Voor het inzien van tekeningen uit het archief, lopende 
aanvragen en afgeven van stukken voor de afdeling 
Vergunningen en Uitvoering is geen afspraak nodig.

Afspraak maken: 

Voor inhoudelijke vragen over het bestemmings-
plan, omgevingsvergunning of daaraan gerelateerde 
vragen kunt u een afspraak maken met één van de 
vakspecialisten 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 elke werkdag van 
09.00 - 16.00 uur bellen met het Klant Contact 
Centrum, tel. 14 0255. 
 
Buurtbemiddeling

Buurtbemiddeling is een gratis voorziening voor en 
door de bewoners van Velsen. Getrainde vrijwillige 
bemiddelaars onderzoeken met u en uw buren of 
redelijke afspraken voor een oplossing gemaakt 

kunnen worden.
Voor het melden van een huis-, tuin- en keukenklacht: 
Telefoon (0255) 548 520
E-mail info@buurtbemiddelingvelsen.nl
Internet www.buurtbemiddelingvelsen.nl

Ondernemersloket

Telefoon (0255) 567 436
 Het Ondernemersloket is bereikbaar van 
dinsdag tot en met vrijdag van 09.00 tot 14. 00 uur.
E-mail ondernemersloket@velsen.nl 
Bij het Ondernemersloket kunt u als ondernemer 
terecht voor (algemene) informatie over wetgeving, 
beleid en procedures. 
 
Meldingen Openbare Ruimte

Kunt u bij voorkeur via onze website doorgeven
Telefoon 14 0255
Dagelijks telefonisch bereikbaar van 09.00 tot 16.00 uur. 
Of e-mail: info@velsen.nl
U kunt bij ons meldingen doorgeven van gebreken 
aan: bomen, plantsoenen, hondenlosloopplaatsen, 
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Afspraak maken met 
burgemeester en wethouders

Belangstellenden kunnen op afspraak bij de burge-
meester en wethouders terecht om te praten over een 
vooraf aangekondigde kwestie. Daarvoor kunnen
 zij zich telefonisch of per e-mail wenden tot het 
bestuurssecretariaat, telefoon (0255) 567 200, 
e-mail: info@velsen.nl
 
Voor vragen over:

-  Openbare orde en veiligheid, brandweer en ram-
penbestrijding, regionale samenwerking, wettelijke 
taken, algemene zaken, communicatie, personeel 
en organisatie, burgerzaken, informatiebeleid en 
automatisering, facilitaire zaken, Geo-informatie, 
publiekszaken kunt u zich wenden tot burgemeester 
Franc Weerwind.

Voor vragen over:

-  Ruimtelijke ordening, omgevings- en coördinatie-
vergunningen, economische zaken, sociale zaken, 
arbeidsmarktbeleid, inburgering en projecten 
Winkelcentrum, Grote Buitendijk, Grote Hout kunt 
u zich wenden tot wethouder Arjen Verkaik

-  Onderwijs, sport, recreatie en toerisme, jeugdbeleid, 
volksgezondheid, openbaar vervoer en projecten 
Kustvisie, Nieuw Helmduin, Rooswijk kunt u zich 
wenden tot wethouder Annette Baerveldt

-  Financiën, belastingen, verkeer en vervoer, open-
bare werken en project Oud-IJmuiden kunt u zich 
wenden tot wethouder Ronald Vennik

-  Wonen, grondzaken, welzijn, wijkgerichte dienst-
verlening, lokale seniorenagenda, handhaving en 
toezicht en project Velsen-Noord kunt u zich wen-
den tot wethouder Robert te Beest

-  Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo), 
milieu, groen- en landschapsbeleid, coördinatie 
mondiale bewustwording, kunst en cultuur, 

monumentenbeleid, dierenwelzijn en project 
Blekersduin kunt u zich wenden tot wethouder 
Wim Westerman

 Indeling wijkwethouders:

-  wethouder Verkaik: IJmuiden-Noord; 
IJmuiden-Zuid; Driehuis

-  wethouder Baerveldt: Velserbroek
-  wethouder Vennik: Zee- en Duinwijk; 

IJmuiden-West
-  wethouder Te Beest: Santpoort-Noord; 

Velsen-Noord
-  wethouder Westerman: Santpoort-Zuid; 

Velsen-Zuid

VASTGESTELD BESTEMMINGSPLAN
“Planetenweg” 

Burgemeester en wethouders maken bekend dat de 
gemeenteraad van Velsen in zijn vergadering van 
9 februari 2012 het bestemmingsplan planetenweg 
ongewijzigd heeft vastgesteld. Het ontwerp-
bestemmingsplan heeft hieraan voorafgaand vanaf 
9 september 2011, gedurende zes weken voor een 
ieder ter inzage gelegen. 

Het bestemmingsplan heeft betrekking op een te 
herstructureren woningblok van het Woningbedrijf 
Velsen aan de Planetenweg te IJmuiden. Het gaat om 
het blok met de huisnummers 278-336.

Gedurende de periode dat het ontwerpbestemmings-
plan ter inzage heeft gelegen is één zienswijze 
ingediend. Deze gaf echter geen aanleiding tot 
wijzigingen.

Krachtens artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening, 
ligt het vastgestelde bestemmingsplan “Planetenweg” 
voor een ieder met ingang van 24 februari 2012 
gedurende zes weken ter inzage. Het vastgestelde 

bestemmingsplan en daarbij behorende stukken zijn 
in te zien bij de receptie van het stadhuis, Dudokplein 
1 te IJmuiden. De receptie is van maandag tot en met 
vrijdag geopend van 09.00 uur tot 16.00 uur en op 
donderdagavond van 18.00 uur tot 20.00 uur.

Een exemplaar van het vastgestelde bestemmings-
plan in te zien bij de centrale bibliotheek te IJmuiden 
gedurende de gebruikelijke openingstijden. 
Het bestemmingsplan is tevens te raadplegen op 
www.ruimtelijkeplannen.nl. Het identifi catienummer 
van het plan is NL.IMRO.0453.BP0802PLANETEN-
WEG-R001.

Belanghebbenden die tijdig hun zienswijzen bij de ge-
meenteraad kenbaar hebben gemaakt, alsmede 
belanghebbenden die kunnen aantonen dat zij 
redelijkerwijs niet in staat zijn geweest tijdig een 
zienswijze bij de gemeenteraad  kenbaar te maken, 
kunnen gedurende de bovenvermelde termijn van 
terinzagelegging beroep instellen. Hiervoor is een 
griffi  erecht verschuldigd. Het beroepschrift dient in 
tweevoud te worden gezonden aan de Afdeling 
bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 
20019, 2500 EA ’s-Gravenhage.

Het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan 
treedt in werking daags na afl oop van de genoemde 
termijn van terinzagelegging. Het instellen van be-
roep schorst de werking van het besluit niet. 
Belanghebbenden  die beroep hebben ingesteld 
kunnen verzoeken om een voorlopige voorziening. 
Indien binnen de termijn naast het beroepschrift een 
verzoek om voorlopige voorziening is ingediend bij de 
Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van 
de Raad van State, treedt het besluit niet in werking 
voordat op het verzoek is beslist.

ruiterpaden, straatverlichting, trottoirs, wegen, 
riolering (van de erfgrens t/m het hoofdriool).

Wat te doen bij een verstopping?

Bij een verstopping van het riool dient u, als u 
vermoedt dat de verstopping in het gemeentelijk 
riool zit, de gemeente te bellen. Buiten kantooruren 
en in het weekend kan dit via de politie op 0900-8844. 
Meer informatie vindt u op de website: www.velsen.nl  
  
HVC

Voor meldingen en vragen over het ophalen van 
huishoudelijk afval en grofvuil of vragen over straat-
reiniging en het schoonhouden van straatkolken.
Neem dan contact op met de afdeling Klantenservice 
van HVC, telefoon (0255) 566 100. 
Op werkdagen is de klantenservice bereikbaar van 
08.00 tot 17.00 uur. In het weekend gesloten. 
U kunt uw opmerkingen en suggesties ook doorge-
ven via www.hvcinzameling.nl of 
e-mail: klantenservice-velsen@hvcgroep.nl.
HVC is gevestigd aan de Amsterdamseweg 10 in 
Velsen-Zuid. Op deze locatie is ook het afvalbreng-
station ‘Velsen’ gevestigd.

Openingstijden afvalbrengstation:
Maandag t/m vrijdag van 09.00 tot 17.00 uur.

Zaterdag van 09.00 tot 15.00 uur.
Sociale Zaken

Telefonisch spreekuur: 14 0255
Lopende uitkeringen en bijzondere bijstand: 
ma t/m vrij 09.00 - 12.00 uur

Inburgering, Sociale Activering, Zorg en 
Vrijwilligerswerk: 
ma t/m vrij 09.00 - 12.00 uur.
Inloopspreekuur (uitsluitend voor aanvragen bijzon-
dere bijstand en - gewezen - zelfstandigen): 
ma t/m vrij 09.00 - 12.00 uur
 
Voor bemiddeling in werk en voor het aanvragen 
van een uitkering voor het levensonderhoud kunt
 u terecht bij het Werkplein te Beverwijk van 
ma t/m vrij van 09.00 - 12.00 uur. 
Werkplein, Kennemerhof 1 (hoek Zeestraat), 
Postbus 462, 1960 AL Beverwijk, 
tel. (0251) 783 000, fax (0251) 783 001. Neem bij uw 
bezoek een offi  cieel document mee met daarop uw 
burgerservicenummer en een geldig paspoort, 
een geldige identiteitskaart of een geldige verblijfs-
vergunning.

KCC/WMO-loket

Telefoon 14 0255

Dagelijks telefonisch bereikbaar van 09.00 - 16.00 uur.
Bezoekadres: Stadhuis Velsen, Dudokplein 1, IJmuiden: 
dagelijks tussen 09.00 en 16.00 uur. 
Het loket is er voor:
-  WMO-voorzieningen (voorzieningen gehandicapten 

en hulp bij het huishouden)
-  Informatie over schuldhulpverlening
-  Bemiddeling bij zorggerelateerde woning-

toewijzing en urgenties
 
Brandweer Kennemerland

De brandweer Velsen is opgegaan in de
Veiligheidsregio Kennemerland, onderdeel
Brandweer Kennemerland.
Telefoon: (023) 515 95 78 (of bgg (023) 515 95 00).
E-mail : gebruikinrichting@vrk.nl
 
Indienen beroepschrift of een verzoek om 

voorlopige voorziening

Vanaf 1 oktober 2010 is het mogelijk om bij alle 
rechtbanken in Nederland een beroepschrift of een 
verzoek om voorlopige voorziening digitaal in te 
dienen via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. 
Daarvoor moet u wel beschikken over een elektro-
nische handtekening (DigiD). Kijk op genoemde site 
voor de precieze voorwaarden.
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BEKENDMAKING WET GELUIDHINDER

De directeur van Milieudienst IJmond maakt namen 
het dagelijkse bestuur van de Milieudienst IJmond 
het volgende bekend.

Het besluit hogere waarde Wet geluidhinder voor het 
bestemmingsplan Planetenweg te Velsen is genomen.

Burgemeester en wethouders van Velsen hebben ten 
behoeve van het bestemmingsplan Planetenweg te 
Velsen, een verzoek om vaststelling van een hogere 
waarde in het kader van de Wet geluidhinder 
ingediend bij Milieudienst IJmond. Het hogere waarde
besluit heeft betrekking op wegverkeerslawaai.
 
De bevoegdheid van het college tot vaststelling van 
hogere waarde Wet geluidhinder is gedelegeerd aan 
het dagelijkse bestuur van de Milieudienst IJmond. 
Het dagelijkse bestuur heeft de uitoefening van deze 
bevoegdheid gemandateerd aan de directeur van de 
Milieudienst IJmond. 

De directeur van de Milieudienst IJmond heeft een 
besluit hogere waarde Wet geluidhinder genomen ten 
behoeve van het bestemmingsplan Planetenweg te 
Velsen. 

Het besluit tot vaststelling van de hogere waarde ligt 
met ingang van 24 februari 2012 gedurende zes 
weken, samen met het bestemmingsplan, ter inzage 
bij de receptie van het stadhuis, Dudokplein 1 te 
IJmuiden, op werkdagen van 9.00 uur tot 16.00 uur en 
op donderdagavond van 18.00 uur tot 20.00 uur. 
Eveneens is een exemplaar van het besluit samen 
met het bestemmingsplan in te zien bij Milieudienst 
IJmond, Stationsweg 48b te Beverwijk op werkdagen 
van 9.00 uur tot 17.00 uur.

Binnen de bovenstaande termijn kunnen belang-
hebbenden beroep indienen bij de Afdeling Bestuurs-
rechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 
2500 EA, Den Haag, onder vermelding van “Besluit 
hogere waarde Wet geluidhinder bestemmingsplan 
Planetenweg te Velsen”. 

Ingediende aanvragen voor een 
omgevingsvergunning 

Burgemeester en wethouders van de gemeente Velsen 
maken bekend dat zij in de periode van 11 februari 
2012 tot en met 17 februari 2012 de volgende aan-
vragen voor een omgevingsvergunning op grond van 
de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht hebben 
ontvangen. De datum van ontvangst is tussen haakjes 
vermeld.
Voor zover de aanvragen voor een omgevingsver-
gunning betrekking hebben op een bouwactiviteit, 
kunnen deze worden voorgelegd aan de commissie 
Stedelijk Schoon Velsen. Voor meer informatie over 
welstand: (0255) 567 424.

w12.000085  Breesaperhof 39  Velsen-Noord                                                                                                 
het wijzigen van de bestemming 
winkel naar wonen (13/02/2012)

w12.000086  De Lumeystraat 2 IJmuiden                                                                                                     
het plaatsen van een dakopbouw 
(13/02/2012)

w12.000088  Bloemendaalsestraatweg 136 
Santpoort-Zuid                                                                              
het veranderen en vergroten van 
een woning met een uitbouw 
(14/02/2012)

w12.000089    Roos en Beeklaan 37A  
Santpoort-Noord                                                                                     
het oprichten van een berging 
(14/02/2012)

w12.000090  Duinlustparkweg 74A 
Santpoort-Zuid                                                                                         
het verwijderen van een asbest-
houdende materialen (14/02/2012)

w12.000091   Trompstraat 209  IJmuiden                                                                                                          
het plaatsen van een dakopbouw 
(14/02/2012)

w12.000092    Biezenweg 70 Santpoort-Noord                                                                                                  
melding verjaardagsfeest in 
leegstaande kas van tuincentrum 
Groenrijk van Duijn (16/02/2012)

w12.000093  Biezenweg 70 Santpoort-Noord                                                                                                  
melding brandveilig gebruik 
(16/02/2012)

w12.000094  Amsterdamseweg 10 Velsen-Zuid                                                                                              
het oprichten van een veldschuur/
tractieloods (17/02/2012)

Verlenging beslistermijn

Burgemeester en wethouders van Velsen hebben op 
grond van artikel 3.9. van de Wet algemene bepalin-
gen
omgevingsrecht de termijn waarbinnen zij op de 
volgende aanvra(a)g(en) dienen te beslissen verlengd 
met zes weken:

w12.000027  Terrasweg 63 Santpoort-Noord
het veranderen en vergroten van een 
woning (17/01/2012)

Ontwerpomgevingsvergunning 
en ontwerpverklaring van geen 
bedenkingen Wet algemene 
bepalingen omgevingsrecht

Burgemeester en wethouders van Velsen maken bekend 
dat zij voornemens zijn om voor de onderstaande 
aanvraag, een omgevingsvergunning te verlenen: 

i10.008696         Roos en Beeklaan ongenummerd  
Santpoort-Noord
het oprichten van seniorenwoningen 
met bijbehorende voorzieningen 

De aanvraag wordt voorbereid met de uitgebreide 
procedure en met toepassing van de buitenplanse 
afwijking als bedoeld in artikel 2.12 eerste lid, sub a 
onder 3° Wabo. De aanvraag, de ontwerpomgevings-
vergunning, de ontwerpverklaring van geen beden-
kingen en de bijbehorende stukken liggen met ingang 
van 24 februari 2012 gedurende zes weken voor een 
ieder ter inzage bij de werkeenheid Vergunningen. 
Tevens zijn deze stukken digitaal in te zien op
www.velsen.nl via het menu: meer nieuws/ inzage 
ontwerpbesluiten/ downloads ontwerpomgevings-
vergunning. 
Tijdens deze periode van terinzagelegging, kan een-

ieder naar keuze mondeling of schriftelijke zienswijzen 
inbrengen tegen zowel de ontwerpomgevings-
vergunning als de ontwerpverklaring van geen beden-
kingen. Zienswijzen moeten worden gericht aan het 
college van burgemeester en wethouders van Velsen, 
werkeenheid Vergunningen, Postbus 465, 1970 AL 
IJmuiden (bezoekadres Dudokplein 1 te IJmuiden). 
Voor het kenbaar maken van mondelinge zienswijzen 
kunt u contact opnemen met de werkeenheid 
Vergunningen, telefoon 14255.

BESLUITEN

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 
(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 voorzieningen-
rechter van de Rechtbank Haarlem, sector bestuurs-
recht, Postbus 1621, 2003 BR Haarlem. 
Een voorlopige voorziening kan bijvoorbeeld zijn dat 
de rechter het besluit tijdelijk ongedaan maakt. 
Een voorlopige voorziening kan alleen worden aange-
vraagd, indien er ook een bezwaarschrift is ingediend. 
Burgemeester en wethouders van Velsen hebben de 
volgende besluiten genomen (de datum van vergun-
ningverlening is tussen haakjes vermeld):

Verleende omgevingsvergunningen - reguliere 

procedure

w11.000741  Thorbeckelaan 39 Velsen-Zuid                                                                                                   
het plaatsen van een dakkapel 
(voorgevel) (16/02/2012)

w11.000773  Kennemergaardeweg ong. 
Santpoort-Noord                                                                                                              
het wijzigen van de verleende 
omgevingsvergunning w11.000552 
(het oprichten van een Relaishuis) 
(15/02/2012)

w11.000775  Hagelingerweg 28 Santpoort-Noord                                                                                            
het vergroten van een supermarkt en 
het gedeeltelijk slopen van een loods 
(15/02/2012)

w12.000006  Hagelingerweg 84 Santpoort-Noord                                                                                            
het veranderen van een winkel naar 
een appartement (20/02/2012)

w12.000013  Zijkanaal B weg 10 Velsen-Zuid                                                                                                 
het kappen van een kastanjeboom 
(16/02/2012)

w12.000016  Rijnstraat ong. IJmuiden (t.o. nr. 59)                                                                                           
het kappen van een boom 
(20/02/2012)

w12.000017  Stokmanplantsoen ong. 
IJmuiden (t.o. nr. 9)                                                                                
het kappen van een boom 
(20/02/2012)

w12.000018  De Rijpstraat ong. IJmuiden 
(t.o. nr. 15)                                                                                     
het kappen van een boom 
(20/02/2012)

w12.000019  Evertsenstraat ong. IJmuiden 
(t.o. nr. 23)                                                                                    



Velsen - De politie kreeg 
dinsdagmiddag omstreeks 
15.15 uur een melding van een 
te hoge vrachtwagen bij de 
Wijkertunnel. De vrachtwagen 
met opleggercombinatie bleek 
een hoogte van 4.32 meter te 
hebben. 
De combinatie is aan de ket-
ting gelegd totdat de boe-
te van 900 euro is betaald. 
De chauffeur heeft een ande-
re truck geregeld om verder te 
kunnen rijden met de opleg-
ger.
In Velsen-Noord kreeg op die-
zelfde dinsdagmiddag om-
streeks 15.30 uur de politie 
een melding dat een te hoge 
vrachtwagen met lagesnelheid 
door de Velsertunnel reed. De 
vrachtwagencombinatie had 
het rode verkeerslicht bij de 
tunnel genegeerd. De agen-
ten zagen de combinatie op de 
Velsertraverse rijden en heb-
ben de vrachtwagen met op-
legger aan de kant gezet. 
De combinatie bleek 4.09 me-
ter hoog te zijn. De bestuurder, 
een 28-jarige Oost-Europeaan, 
is bekeurd voor de hoogte van 
de vrachtwagen, hetniet dra-
gen van de gordel en het ne-
geren van het rode verkeers-
licht en moet een boete van 
1064 euro betalen. 
De vrachtwagencombinatie is 
aan de ketting gelegd totdat 
de boete betaald is.

Te hoge 
vrachtwagens

Stadsschouwburg Velsen
Japans slagwerk-
spektakel in Velsen
Velsen - De fameuze Japan-
se percussiegroep Dadada-
dan Tenko brengt op dinsdag 6 
maart (20.15 uur) in de Stads-
schouwburg Velsen een visueel 
en muzikaal spektakel waarin 
daverend slagwerk, zang, dans 
en clownerie elkaar in hoog 
tempo afwisselen. 
Al eeuwenlang is het bespelen 
van de taiko een belangrijk on-
derdeel van de Japanse cultuur. 
Danser, choreograaf en artistiek 

leider Isaya Mondori en zijn jon-
ge muzikanten geven aan deze 
oude muziekkunstvorm echter 
een verfrissende moderne draai. 
Bovendien speelt tijdens deze 
knallende show ook het publiek 
een grote rol.
Toegang vanaf 28,50 euro, in-
clusief pauzedrankje en garde-
robe
Informatie: www.stadsschouw-
burgvelsen.nl of telefoon 0255-
515789. (foto: Bas Czerwinski)

Stadsschouwburg Velsen
‘Kantje Boord’ met Jon 
van Eerd en Vera Mann
Velsen - Jon van Eerd werkt 
zich op donderdag 8 maart 
(20.15 uur) in de Stadsschouw-
burg Velsen in de gloednieuwe 
komedie ‘Kantje Boord’ weer 
eens heerlijk in de nesten. Als 
goudeerlijke accountant van 
een groot bedrijf, wordt Harrie 
Vermeulen uitgenodigd voor een 
weekeindje varen op het jacht 
van zijn baas. Al vanaf zijn eer-
ste stap op de loopplank wordt 
hij meegesleurd in een kolderie-
ke achtbaan van intriges en ver-
wikkelingen. Harrie moet schip-
peren tussen een ijdele matroos, 
een flirtende schoonzus en een 
snibbige gastvrouw met moord-
plannen. Als zijn baas hem dan 
ook nog met allerlei louche 
zaakjes probeert op te zadelen 
en overboord wil dumpen, is de 
boot aan. Een doldwaze vaar-
tocht waarbij de bulderlach over 
het water van het Noordzeeka-
naal zal schallen!
Met de Gouden Notenkraker op 
zak, mag Jon van Eerd zich vol-
gens zijn collega’s scharen in 
het rijtje van grote komische ac-
teurs als John Kraaykamp Sr. en 
John Lanting. Jon is een mees-
ter in timing en maakte van zijn 
‘Oranje Boven’ een van de leuk-
ste komedies sinds jaren. Met 
steractrice Vera Mann aan zijn 
zijde  is het  Jon met ‘Kantje 

Boord’ gelukt om over dat  suc-
ces heen te komen. De voorstel-
ling speelt – met een nomina-
tie voor de Toneel Publieksprijs 
op zak – voor volle zalen. Voor 
de voortelling in Velsen zijn nog 
enkele goede kaarten beschik-
baar.
Toegang vanaf 28 euro, inclu-
sief pauzedrankje en garderobe. 
Informatie: www.stadsschouw-
burgvelsen.nl of tel. 0255-
515789 (foto: Michel Porro)
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het kappen van een boom 
(16/02/2012)

w12.000023   Eenhoornstraat ong. IJmuiden 
(t.o. nr. 115)                                                                                 
het kappen van 1 iep (16/02/2012)

w12.000051  Rijksweg 434 Santpoort-Noord                                                                                                   
het kappen van een boom 
(16/02/2012)

Wijziging bestemmingsplan

Burgemeester en wethouders van Velsen maken 
bekend dat zij in het kader van de Wet ruimtelijke 
ordening het besloten het bestemmingsplan 
Velserbroek te wijzigen voor het perceel: 

i11.007110   Slaperdijk 16 Santpoort-Noord  
(verzonden 10 februari 2012)
het wijzigen van de bestemming 
Agrarisch nevenbedrijf in Ambach-
telijke en verzorgende bedrijven

Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kunnen 
belanghebbenden tegen dit besluit binnen 6 weken 
na verzending een gemotiveerd beroepschrift indie-
nen bij de Rechtbank Haarlem, sector Bestuursrecht, 
Postbus 1621,2003 BR Haarlem. Het beroepschrift 
schorst de werking van het besluit niet. Op grond van 
de Algemene wet bestuursrecht kan de 

Voorzieningenrechter van de rechtbank Haarlem, 
sector bestuursrecht, worden verzocht een voorlopige 
voorziening te treff en indien onverwijlde spoed, gelet 
op de betrokken belangen, dat vereist. Voorwaarde is 
wel dat ook beroep is ingesteld. 
Digitaal het beroep – en verzoekschrift indienen 
kan ook bij genoemde rechtbank via 
http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. 
Daarvoor dient men te beschikken over een 
elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de 
genoemde site voor de voor de precieze voorwaarden.

Evenementen

De burgemeester heeft op grond van artikel 2:17 APV 
de volgende vergunning verleend voor het 
organiseren van een evenement:

i12.000796  op Plein 1945 te IJmuiden, een 
autoshow van nieuwe, schone en 
zuinige voertuigen op 2 juni 2012 
(16/02/2012)

i12.000769  op Plein 1945 te IJmuiden, en 
vervolgens van Plein 1945 naar 
begraafplaats Westerveld, een 
herdenkingsplechtigheid met 
aansluitend een herdenkingstocht 
op 4 mei 2012 (16/02/2012)

Exploitatie

Het college van burgemeesters en wethouders 
heeft een op grond van artikel 2.20 APV vergunning 
verleend voor de exploitatie van een openbare 
inrichting:
 
i12.001056  Kompasstraat 38 te IJmuiden, 

wijziging leidinggevende/ 
exploitatievergunning verstrekken 
van snack en spijzen (20/02/2012)

Aanwezigheidsvergunning Kansspeelautomaten

Burgemeester heeft op grond van de Wet op de Kans-
spelen (Art. 30b) onderstaande vergunning verleend:

i12.001683  Kanaalstraat 65 te IJmuiden 
aanwezigheid van 2 kansspel-
automaten (20/02/2012)




