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Pionieren
in IJmuiden

Informatieavond druk bezocht

Bouw je eigen droomhuis!
Woensdagavond 17 februari 2016
vond in het gemeentehuis van Velsen een informatieavond plaats
over Pionieren in IJmuiden – bouw
je eigen droomhuis. Er kwamen
ruim honderd mensen.

Ongeveer 125 geïnteresseerden kwamen een kijkje nemen en lieten zich
informeren over het project. Er werden veel verschillende vragen gesteld, bijvoorbeeld over de mogelijkheden per kavel, hoe het werkt als
je je eigen droomhuis wilt bouwen
in een rijtjeswoning of als 2-onder1-kapper en wat de gemeente doet

om het Jan Ligthartgebouw klusrijp
te maken. Ook waren er vragen over
de verkoopmethode ‘wie het eerst
komt, wie het eerst maalt’, hoe laat
de gemeente haar deuren opent op 21
maart en of iedereen wel netjes in de
rij zou blijven staan.
Op zaterdag 12 maart van 11.00 tot
13.00 uur zet Velsen de deuren van
het Jan Ligthartgebouw open. Bent
u geïnteresseerd in een kluswoning
en benieuwd hoe het er van binnen
uit ziet? Kom dan een kijkje nemen!
Meer informatie op www.pioniereninijmuiden.nl. (foto: Reinder Weidijk)

Bouw je eigen
droomhuis
in een oude
gymzaal!
In het Jan Ligthartgebouw in
IJmuiden is het mogelijk om
een kluswoning volledig naar je
eigen wens te verbouwen.
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Maandag 21 maart 2016
start de verkoop

Meer info: www.pioniereninijmuiden.nl

Het Jan Ligthartgebouw is open op
zaterdag 12 maart van 11.00- 13.00 uur

Nieuwe wijkpost Amsterdamseweg geopend
Op 17 februari kon de vlag eindelijk uit: het nieuwe gebouw van
de wijkpost aan de Amsterdamse weg werd feestelijk geopend!
Floor Bal, Wethouder Milieu, en
Sanne Duin, afdelingsmanager
Openbare Werken, knipten gezamenlijk het lintje door.

In het gebouw werken 23 mensen,
die zorgen voor het onderhoud van
het ‘groen’ en het ‘grijs’ in de gemeente Velsen. Klachten en meldingen daarover komen binnen
via het KCC in het gemeentehuis.
De Amsterdamseweg is het onderkomen voor de onderhoudsploeg
‘groen’, die het snoeien, wieden en
de herbeplanting aan de openbare
plantsoenen en parken in Velserbroek en Velsen-Noord voor zijn re-

kening neemt. En er is een onderhoudsploeg ‘grijs’; zij verzorgen de
verkeersborden en de lijnen op straten en wegen, verhelpen verstoppingen in het riool, onderhouden
speeltoestellen, openbare verlichting en stoplichten en de bestrating.
Ook zorgen zij voor aan- en afvoer
van materialen en grond waar nodig. Dit alles doen ze in de hele gemeente.
Het gebouw is modern, praktisch
en licht en biedt de medewerkers
ruime gelegenheid om de meldingen op te halen, hun kleding te laten
drogen, voor overleg en om samen
een broodje te eten. (foto: gemeente Velsen)
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Genomineerden bekend

Sportgala Velsen 2015
Wie worden de Sportman, Sportvrouw, Sportploeg, Talent en Master van het sportjaar 2015? Wie
dat wil weten, moet vrijdag 11
maart naar de feestelijke bekendmaking in het Thalia Theater in
IJmuiden! Frank Snoeks doet de
presentatie.

Sportman: Miguoël Admiraal
(schaken), Joris Bodin (tennis),
Lars Bottelier (zwemmen), Matthijs
Büchli (baanwielrennen), Jimmy
Demmers (trampolinespringen), Timo Lesterhuis ( judo), Melvin Schol
( judo / jiu jitsu), Ben Zentveldt (marathonzwemmen).

Er hebben zich weer veel sporters
aangemeld voor het Sportgala van
de gemeente Velsen. De organisatoren zijn daar heel tevreden over! Er
zitten een hoop talenten tussen en
daarnaast zijn er ook diverse topsporters genomineerd. Een mooie
groep sporters!

Sportvrouw: Linda Bolder, Gaby de
By, Jasmijn Lesterhuis, Karen Stevenson (allen judo), Tessa Dijksman,
Nina Kessler (wielrennen), Soclaina
van Gurp, Ginger de Weert (softbal).

Het gala wordt vrijdag 11 maart gehouden in het Thalia Theater in
IJmuiden en is vrij toegankelijk. Tijdens de feestavond worden alle kampioenen gehuldigd en worden de namen bekend gemaakt van de Sportman, Sportvrouw, Sportploeg, Talent en Master van het jaar 2015. De
presentatie van het Sportgala is in
handen van Frank Snoeks.
Het programma luidt als volgt:
19.00 uur Ontvangst
genomineerden
19.30 uur Zaal open
19.45 uur Opening wethouder Sport
19.50 uur Puntdichter
Jan J. Pieterse
20.00 uur Optreden
Sharon Doorson
20.30 uur Pauze
20.45 uur Film
21.00 uur Huldiging sporters
21.10 uur Benoeming kampioenen
21.35 uur Afsluiting
21.40 uur Afterparty
De genomineerden zijn:

Sportploeg: Ben Rietdijk Sport ( judo), Joris Bodin en Maikel Borg (tennis), TVIJ A-jeugd meisjes, B-jeugd
jongens (trampolinespringen), hsv
Terrasvogels (softbal), VZOS (handboogschieten).
Talent: Amine Abaidi, Sterre Basjes (turnen), Bruno van Beek, Amber Bolte, Owen van Braam, Marit de
Winter (allen judo), Shelley Blaauw
(alpine snowboarden), Jochem Dobber (atletiek), Anaïs Hollander, Nadine Hollander (karate), Manon Iskes (schaatsen), Mel van der Kolk,
Siebe Wielenga (trampolinespringen), Cor Langbroek (freestyle skien), Amy van der Meer (fietscross),
Sergey Mol (skiën), Olav Molenaar
(roeien), Marisa Olislagers (veld
voetbal), Robin Vogel (pencak silat).
Master: Nel Bellaart, Theo Bellaart
(lawn bowls), Monique Boerema
(schaatsen), Ernie Breuer, Judith
Porsch, Maarten Porsch, Monique
Kuipers, Miriam Madou, Richard
Schenk, Jan Weber (allen handboogschieten), Brian Burggraaf (wielrennen), Maarten Duijn (karate), Simone Geel (atletiek). (foto: gemeente
Velsen)

Horen, Zien en Melden in beeld

Presentatie negen filmpjes
Hoe neem je goede maatregelen
tegen bijvoorbeeld woninginbraak,
diefstal uit auto’s of een overval op
een tankstation? Dat staat nu op
een aantal korte filmpjes.

Op dinsdag 23 februari zagen genodigden en pers wat ‘hengelen’ en ‘flipperen’ kan betekenen – slimme manieren om ergens in te breken. Studenten van het Haarlem College, afdeling Media & Vormgeving, maakten
er negen filmpjes over als onderdeel
van het project Horen, Zien en Melden. Ze laten voorbeelden zien van
woninginbraak, hengelen, flipperen

en diefstal uit auto’s én hoe je dat kunt
voorkomen. Na de première komen de
filmpjes met tekst op Facebook.com/
horenzienmelden.
Bij de première waren onder andere aanwezig burgemeester A. Koopmanschap, wethouder Wijkgerichte dienstverlening R. te Beest, Teamchef van politie M. Putman, leraren
en leerlingen van het Haarlem College en hun familie, inwoners van Velsen die een rol hebben gespeeld en de
werkgroep Horen, Zien en Melden
van de gemeente Velsen. (foto: Ko van
Leeuwen)

Metropoolregio Amsterdam naar top-3 positie
Betere ontsluiting van het landschap, verdere ontwikkeling van
knooppunten en een betere infrastructuur voor ov, fiets en auto; 250.000 woningen erbij, waarvan de meeste binnenstedelijk, en
een voortrekkersrol in de kennisen circulaire economie. Dat staat
op de MRA Agenda 2016-2020.

Deze agenda presenteerde de MetropoolRegio Amsterdam (MRA) op 18
februari 2016 tijdens het congres ‘De
Grenzeloze Stad’ in Haarlem. Het
zijn acties op ruimtelijk en economisch gebied, waarmee de gemeenten en provincies van de MRA de
handen ineenslaan en samen aan de
slag gaan om de internationale concurrentiepositie van de Amsterdamse regio verder te versterken.
De Metropoolregio Amsterdam staat

in de Europese top vijf van economisch sterke regio’s. De regio heeft
de ambitie om naar de derde plaats
te stijgen, na Londen en Parijs.
In de MRA werken 32 gemeenten, de
provincies Noord-Holland en Flevoland en de Stadsregio Amsterdam samen aan een krachtige, innovatieve
economie, snellere verbindingen en
voldoende en aantrekkelijke ruimte
voor wonen, werken en recreëren. In
de agenda staan de ontwikkelrichtingen waaraan de komende jaren de
belangrijkste inspanningen worden
geleverd. Voor Velsen zijn belangrijk
de thema’s verbeteren van leefkwaliteit en slimmer en innovatiever werken door het aantrekken van startende ondernemers, kenniswerkers
en studenten. Dat sluit aan op de Visie op Velsen 2025, ‘Kennisrijkwerken in Velsen’.
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Weekendafsluiting 4, 5 en 6 maart

HOV-werk in Santpoort
Drie dagen lang wordt een stuk
Hoofdstraat tot de Broekbergenlaan in Santpoort-Noord afgesloten voor al het verkeer. Het gaat
om asfalteringswerkzaamheden
voor de HOV-busbaan aldaar.

Op vrijdag 4 maart om 06.00 uur
tot zondag 6 maart 18.00 uur gaat
de Hoofdstraat in SantpoortNoord dicht vanaf de rotonde bij de
Wüstelaan tot aan de Broekbergenlaan bij tankstation Trovato. Verkeer uit de winkelstraat (Hoofdstraat) kan wel rechtsaf richting rotonde Wüstelaan. Fietsers kunnen
langs het werk; er zijn verkeersregelaars voor de veiligheid. Het autoverkeer wordt omgeleid met borden.
De busbaan en de nieuwe rijbaan
worden aangesloten op de Broekbergenlaan. Zo ontstaat er ter hoogte van het tankstation Trovato een
nieuwe wegindeling. Het fietspad
langs de Slaperdijk wordt aangesloten op de rotonde. Als het werk is afgerond, gaat de weg open voor verkeer. Vanaf dat moment kan er geen
verkeer meer over de Broekbergenlaan bij het kermisterreintje.
Voor de uitvoering van het werk is
Heijmans afhankelijk van het weer.
Als het werk wordt uitgesteld, volgt
daarover zo tijdig mogelijk bericht.
Vragen, klachten, informatie
Vragen of klachten over de manier

In verband met Velsertunnel

Wegwerkzaamheden
Pontplein en Kanaaldijk
waarop het werk wordt uitgevoerd,
kunt u dag en nacht kwijt op een
speciaal telefoonnummer van Heijmans Wegen BV: 073-543 53 53, via
de mail hovvelsen@heijmans.nl en
via de post Heijmans Wegen BV, Regio West, Postbus 43, 1566 ZG Assendelft. Meer informatie over HOV
Velsen op www.hovvelsen.nl, en via
Twitter #HOVVelsen.
Op de tekening is de blauwe lijn de
route naar de rotonde, de paarse lijnen zijn de routes voor (brom)fietsers en het oranje vak is het werkgebied van Heijmans.

In verband met de afsluiting van
de Velsertunnel wordt er de komende tijd gewerkt aan het Pontplein in Velsen-Zuid, de Pontweg
in Velsen-Noord en de Kanaaldijk in IJmuiden.

De werkzaamheden duren van
maandag 29 februari tot begin
april. Het Pontplein in Velsen-Zuid
wordt aangepast zodat er meer opstelruimte komt voor auto’s en fietsers. Tussen de pont in VelsenNoord en station Beverwijk gaat
een pendelbus rijden; aan de noordkant bij de pont komt een bushalte.

Een busbaan zal de bus langs wachtende auto’s leiden. De route van
buslijn 74, die door de Velsertunnel loopt, wordt aangepast. De bus
blijft gedurende de afsluiting aan
de zuidkant van het kanaal. Daarom
komt er een tijdelijke halte langs de
Kanaaldijk ter hoogte van de Kerkstraat.
Op verzoek van Rijkswaterstaat
treedt de gemeente Velsen op als
opdrachtgever voor deze aanpassingen. De werkzaamheden worden
uitgevoerd door aannemingsbedrijf
Kreeft. (foto: gemeente Velsen)

Reparatie brug middensluis vóór 15 april afgerond
De brug over de middensluis
IJmuiden is al sinds eind vorig jaar
gesloten, omdat er scheuren inzitten. Het herstel gaat binnenkort
beginnen en moet vóór 15 april
afgerond zijn, als de Velsertunnel
dicht gaat.

Eind 2015 stelde Rijkswaterstaat
vast dat er scheuren kwamen in de
brug aan de zeezijde van de middensluis. Deze werden veroorzaakt door
het niveauverschil tussen het brugdek en de aansluitende weg én het
intensieve (zwaar) verkeer. In verband met veiligheid werd de brug
direct afgesloten. Het onderzoek
naar de oorzaak en oplossing van dit
probleem is nu afgerond. Binnenkort starten de herstelwerkzaamheden, zodat de brug voor 15 april weer
open is.

Eerst wordt aan de zeezijde van de
brug gewerkt, daarna aan de kanaalzijde. De wielstellen van deze brug
worden ook vervangen. De werkzaamheden kunnen op rustige momenten worden uitgevoerd. Zo heeft
het verkeer er zo min mogelijk last
van.
Tot het moment dat de brug weer
open gaat – voor 15 april – moeten
fietsers en wandelaars gebruik maken van de pont. Daarna kan al het
verkeer er weer over (tot 1,6 ton
maximale aslast). (foto: Rijkswaterstaat)
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Rabobank IJmond Stadion
is veilig
De gemeente Velsen en de brandweer hebben het Rabobank
IJmond Stadion geïnspecteerd op
veiligheid. Het licht ging op groen;
er kan in het seizoen 2016-2017
veilig gespeeld worden.

Elk jaar wordt Telstar gecontroleerd
op veiligheid; er wordt onder andere
gekeken naar de constructie van het
gebouw, de brandveiligheid en de vei-

ligheid van de bezoekers tijdens de
wedstrijd. De gemeente (Bouw- en
Woningtoezicht) controleert samen
met de brandweer. De politie en Telstar rapporteren over de inzet van
personeel bij de wedstrijden. Er zijn
geen knelpunten gesignaleerd die het
speelseizoen 2016-2017 zouden belemmeren. Velsen en Telstar hebben
vervolgens de veiligheidsverklaring
ondertekend. (foto: Telstar)

Verbouwing rioolgemaal
Het Hoogheemraadschap van
Rijnland gaat het rioolgemaal aan
de Parkweg in Velsen-Zuid grootschalig renoveren. Het werk duurt
tot juli 2016.

Historische collectie
De gemeente heeft nog enkele
voorwerpen, onderdelen van de
voormalige historische collectie,
in haar bezit die voor u als inwoner mogelijk interessant zijn. Zit
er wat voor u bij? Laat het ons
voor 30 maart a.s. weten.

De pomp- en elektrische installaties van het rioolgemaal worden vervangen en het gemaalgebouw wordt
opgeknapt. Tijdens de verbouwing
wordt het rioolwater via een tijdelijke pompinstallatie afgevoerd naar
de zuiveringsinrichting aan de Am-

sterdamseweg. Het gemaal aan de
Parkweg dateert uit midden vorige eeuw en is in 1988 voor de laatste keer grootschalig aangepast. Het
werk moet in juli 2016 klaar zijn. In
de tweede helft van 2016 is het rioolgemaal aan het Vestingplein in Velserbroek aan de beurt.
Nadere informatie via het klant contact team van Hoogheemraadschap
Rijnland, tel. 071–3063535. (foto: gemeente Velsen)

Actie Energiek Velsen
Hoe kun je energie besparen?
Door gezamenlijk zonnepanelen
in te kopen of spouwmuren te
isoleren. Energiek Velsen organiseert er op 15, 16 en 22 maart
informatieavonden over.

De gemeente Velsen heeft in de
loop van de jaren een verzameling
(antieke) voorwerpen opgebouwd:
de historische collectie. Daar is de
afgelopen jaren een goede bestemming elders voor gezocht, omdat er
in het gemeentehuis geen geschikte ruimte is om deze collectie ten
toon te stellen of op te slaan. Bovendien heeft een groot deel van de
verzameling geen cultuurhistorische waarde; daar heeft de gemeente Velsen inmiddels afstand van gedaan via een internetveiling.

kunst@velsen.nl.

De historisch interessante stukken heeft de gemeente gehouden,
in bruikleen gegeven of geschonken aan het Noord-Hollands Archief, musea, stichtingen en verenigingen. Nu is er nog een klein aantal stukken over waarvoor geen geschikte bestemming is gevonden,
zoals enkele gevelstenen, medailles en oorkondes. Zit daar voor u als
particulier wat bij? Laat dat vóór
30 maart 2016 weten via mailadres

Een lijst met fotomateriaal van de
stukken staat op http://www.velsen.nl/vrije-tijd/cultuur/kunstin-velsen.htm. Er ligt documentatie ter inzage bij de receptie van
het gemeentehuis aan het Dudokplein te IJmuiden. Geef in uw reactie s.v.p. duidelijk aan in welk stuk u
bent geïnteresseerd, dan neemt de
gemeente Velsen na 30 maart 2016
contact met u op. (foto: gemeente
Velsen)

Energiek Velsen is een initiatief
van inwoners uit Velsen voor lokale duurzame energie. Zij beginnen opnieuw met gezamenlijke
inkoopacties voor zonnepanelen
en spouwmuurisolatie. Op dins-

dag 15 maart in Driehuis, woensdag 16 maart in IJmuiden en dinsdag 22 maart in Santpoort-Zuid.
De gemeente Velsen ondersteunt
deze actie. De Omgevingsdienst
IJmond is aanwezig om subsidiemogelijkheden toe te lichten en te
laten zien wat het effect is van isolatie met behulp van infraroodcamera’s. Aanmelding is gewenst via
www.energiekvelsen.nl; daar is ook
meer informatie te vinden. (foto:
Energiek Velsen)
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Voorbereidende werzaamheden in volle gang

Werk aan Velsertunnel en Velsertraverse
De Velsertunnel gaat op 15 april
dicht voor een grote renovatie.
Ter voorbereiding daarop voert
Rijkswaterstaat nu al een aantal werkzaamheden uit. Hieronder informatie over de verwijdering van asbest in drie weekenden, de aanleg van keerlussen
(tijdelijke verbindingswegen) en
de Velsertraverse.

Asbest
Afsluiting wegens asbest in drie
weekenden en enkele nachten.
Voorafgaand aan de grote renovatie van de Velsertunnel die 15 april
begint, verwijdert Rijkswaterstaat
asbest in de lichtroosters aan het
begin en einde van de tunnelbuizen. Er is steeds één buis open voor
verkeer van zuid naar noord; de andere buis is dan dicht. Asbestverwijdering is een tijdrovende zaak
(werkplek afzetten, isoleren en na
afloop asbestvrij verklaren). Daarom zet RWS het maximum aantal
medewerkers in en werkt men in
de weekends.

Tunnel dicht
De tunnel is dicht voor verkeer
richting IJmuiden / Haarlem op
vrijdag 26 februari (20.00 uur) tot
maandag 29 februari (05.00 uur)
en van vrijdag 4 maart tot maandag
7 maart (dezelfde tijden). Verkeer
uit het noorden rijdt via de calamiteitenbogen en de Wijkertunnel.
Als het werk niet in de geplande
weekenden rond komt, zijn er nog
drie reserve weekenden gepland
(weekenden van 11 en 18 maart en
1 april).
Keerlussen
Eén van de maatregelen om de
IJmond bereikbaar te houden tijdens de sluiting van de Velsertunnel is de aanleg van tijdelijke verbindingswegen, de keerlussen. Dat
leidt vanaf maandag 22 februari
verschillende keren tot overlast:
22 februari – 25 maart: vluchtstrook A9 bij knooppunt Beverwijk
dicht. Op de A9 richting Alkmaar
sluit Rijkswaterstaat de vluchtstrook af bij knooppunt Beverwijk
en verlaagt de maximum snelheid
tot 90km/uur. In 2015 heeft Rijks-

waterstaat al zand gestort waar de
keerlus moet komen.
22 februari – 8 maart: rijstrook
N208 en A22 afgezet. Op de N208
richting Velsertunnel wordt de
rechterrijstrook (die normaal is afgesloten via de matrixborden) nu
afgesloten met een afzetting. Dit
is voor de veiligheid van de wegwerkers. Hetzelfde gebeurt met de
rechterrijstrook van de oprit van
de A22 (IJmuiden) richting Velsertunnel. Het gaat hier om de aanleg van een deel van de keerlussen
tussen de N208 en A22.
22 februari – 18 maart: minder
rijstroken vrij. Bij knooppunt Velsen (A9 richting A22/IJmuiden)
is één rijstrook open (24 uur per
dag). Bij knooppunt Velsen (A22
richting A9/Rottepolderplein) is
één rijstrook open (regelmatig ’s
avonds en ‘s nachts). Bij knooppunt Velsen, A9 richting Alkmaar,
is ’s avonds en ‘s nachts regelmatig
maar één rijstrook open. Bij knooppunt Beverwijk (A22 richting A9/
Alkmaar) is één rijstrook open
(niet in avondspits). Bij knooppunt

Beverwijk (A9 richting A22/Beverwijk) is één rijstrook open (gedurende de nacht).
Meer informatie over de werkzaamheden van Rijkswaterstaat
t.b.v. de Velsertunnel op www.rijkswaterstaat.nl/velsertunnel.
Velsertraverse
De komende maand rondt de provincie Noord-Holland haar werkzaamheden aan de Velsertraverse
af. Dit weekend, van vrijdagavond
26 februari (20.00 uur) tot zaterdagochtend 27 februari (10.00 uur)
worden de verkeerslichten op de
Velsertraverse vervangen. Het verkeer wordt langs de werkzaamheden geleid en ondervindt enige hinder. De weken daarna wordt
er vooral naast de rijbaan gewerkt
en is de verkeershinder minimaal,
aldus de Provincie. Vragen hierover kunt u stellen bij het Servicepunt Provincie Noord-Holland, tel.
0800- 0200 600 (gratis), of via de
mail servicepunt@noord-holland.
nl. (foto: Rijkswaterstaat)

Belastingspecial
25 februari 2016
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Waarom gemeentelijke
belastingen?
De gemeente spant zich in voor een
goed leef-, woon- en werkklimaat
in Velsen. U kunt denken aan zaken als het laten ophalen van huisvuil, de aanleg en onderhoud 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 gebruikt
voor de onroerende-zaakbelastingen, maar ook voor de inkomstenbelasting 2016 en de waterschapsheffingen 2016. U doet er zeer verstandig aan het aanslagbiljet goed

te bewaren, omdat u de WOZwaarde moet opgeven bij uw verzoek tot aangifte/ teruggaaf Inkomstenbelastingen 2016.
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.

Uitleg gemeentelijke
belastingen
Op het verzamelbiljet vindt u naast
de WOZ-waarde ook verschillende
belastingen. Hierna leest u een korte
uitleg per belastingsoort.
Onroerende zaakbelastingen
De onroerendezaakbelastingen bestaan uit twee gedeelten:
1. OZB voor de eigenaar van een onroerende zaak (zowel woning als
niet-woning), de zogenaamde eigenarenbelasting.
2. OZB voor de gebruiker van een
niet-woning, de zogenaamde gebruikersbelasting.
Verhuizing en de OZB
Als u verhuist of uw woning verkoopt na 1 januari 2016 heeft u geen
recht op vermindering van de aanslag. De onroerende zaakbelastingen
zijn tijdstipbelastingen. Dit betekent,
dat voor de oplegging van de aanslag
de situatie op 1 januari 2016 bepalend
is. Met wijzigingen in de loop van het
jaar mag de gemeente geen rekening
houden.

Informatie en vragen
Internet
Vragen over de aanslag/beschikking
Vragen over de betaling/aanmaning
Vragen over automatische incasso
Vragen over kwijtschelding

www.velsen.nl
0255 - 567 322
0255 - 567 345
0255 - 567 345
140255

Postadres:Gemeente Velsen, Postbus 465, 1970 AL IJmuiden
Bezoekadres: Gemeente Velsen, Dudokplein 1, 1971 EN IJmuiden
Openingstijden: maandag t/m vrijdag van 08.30 uur -17.00 uur
Meer informatie op de gemeentelijke website www.velsen.nl

Rioolheffing
De rioolheffing bestaat uit twee gedeelten:
1. rioolheffing voor degene die bij het
begin van het belastingjaar het genot heeft krachtens eigendom, bezit of beperkt recht van een perceel, dat direct of indirect is aangesloten op de gemeentelijke riolering of IBA, het zogenaamde eigenarendeel.
2. rioolheffing voor de gebruiker van
een perceel van waaruit water direct of indirect op de gemeentelijke riolering of IBA wordt afgevoerd, het zogenaamde gebruikersdeel.
Eindigt het gebruik in de loop van het
jaar dan wordt ontheffing verleend
voor de resterende kalendermaanden
van het betreffende jaar. Indien u bin-

nen de gemeente verhuist wordt in
het algemeen geen vermindering verleend. Met ingang van het eerstvolgende belastingjaar ontvangt u dan
een aanslag voor uw nieuwe adres.
Voor een perceel van waaruit slechts
hemelwater direct of indirect op de
gemeentelijke riolering wordt afgevoerd, wordt een lager tarief rioolheffing in rekening gebracht.
Hondenbelasting
Houdt u één of meer honden, dan
bent u verplicht hiervan aangifte te
doen voor de hondenbelasting door
middel van een aangiftebiljet hondenbelasting. Heeft u geen hond(en)
meer dan kunt u dit doorgeven door
middel van een afmeldingsbiljet hondenbelasting.
Honden moeten in Velsen worden
aangelijnd en hondenpoep moet
worden opgeruimd. Op een aantal
plaatsen mogen honden loslopen.
Meer daarover kunt u lezen in brochure ‘Hondenbeleid Velsen. Iedereen blij met uw hond’. Deze staat op
www.velsen.nl onder Digitaal Loket;
u kunt hem ook afhalen bij het KCC
van het gemeentehuis, Dudokplein 1
in IJmuiden. Telefonisch aanvragen
kan ook via 0255-567200.
Afvalstoffenheffing
Hij/zij,die gebruik maakt van een perceel, waar de gemeente huishoudelijke afvalstoffen ophaalt, is verplicht
afvalstoffenheffing te betalen.
Eindigt het gebruik in de loop van het
jaar dan wordt ontheffing verleend
voor de resterende kalendermaanden
van het betreffende jaar. Indien u binnen de gemeente verhuist wordt in
het algemeen geen vermindering verleend. Met ingang van het eerstvolgende belastingjaar ontvangt u dan
een aanslag voor uw nieuwe adres.
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Belastingtarieven 2016
Onroerende zaakbelastingen
• voor de eigenaar van een woning
• voor de eigenaar van een niet-woning
• voor de gebruiker van een niet-woning

0,1166% van de WOZ-waarde
0,2620% van de WOZ-waarde
0,2105% van de WOZ-waarde

Rioolheffing
• Rioolheffing voor de eigenaar
• Rioolheffing voor de gebruiker
• Rioolheffing voor de eigenaar, uitsluitend hemelwaterafvoer
• Rioolheffing voor de gebruiker, uitsluitend hemelwaterafvoer

€
€
€
€

Afvalstoffenheffing

€ 365,10

Hondenbelasting
• Eerste hond
• Tweede hond
• Elke volgende hond

€ 84,51
€ 107,03
€ 120,22

90,42
65,02
45,21
32,51

Kwijtschelding aanvragen
In een aantal gevallen kan een
belasting worden kwijtgescholden. Soms gaat dat automatisch,
in andere gevallen moet u dat
aanvragen met het verzoekformulier kwijtschelding.
Wanneer kwijtschelding?
Als u een inkomen op of iets boven het minimum heeft, is de kans
groot dat u in aanmerking komt voor
kwijtschelding. Bijvoorbeeld omdat
u een (lage) uitkering ontvangt vanuit de bijstand, AOW, voor werkloosheid of arbeidsongeschiktheid,
of omdat u het minimumloon verdient.
Welke belastingen?
U kunt kwijtschelding aanvragen
voor:
•
•
•
•

rioolheffing
afvalstoffenheffing
hondenbelasting (1e hond)
onroerende zaakbelasting
(eigenaarsdeel)

Automatische kwijtschelding in
2016
Het kan zijn dat u een aanslagbiljet ontvangt, waarop al gedeeltelijke of volledige kwijtschelding is verleend, omdat uw financiële situatie
van te voren is getoetst. Op uw aanslagbiljet is dit per belastingsoort
aangegeven door de tekst ‘automatisch verleende kwijtschelding’.
Tijdig aanvragen
Als u geen automatische kwijtschelding krijgt, kunt u kwijtschelding
aanvragen met het verzoekformulier kwijtschelding.
Verzoekformulier kwijtschelding
Nadat u de aanslag(en) hebt ontvangen, kunt u het verzoekformulier kwijtschelding telefonisch opvragen bij de gemeente Velsen via
het algemene nummer 140255, of
afhalen bij het Klant Contact Centrum van de gemeente Velsen, Dudokplein 1 te IJmuiden. U kunt het
formulier ook downloaden via internet. Ga naar www.velsen.nl,

ING is gestopt met
ondersteuning Finbox
Per 1 januari 2016 ondersteunt de
ING niet langer de mogelijkheid om
een digitale gemeentelijke belastingaanslag te ontvangen via Finbox.

Hierdoor zullen ING-rekeninghouders met ingang van 1 januari 2016
weer een papieren gemeentelijke belastingaanslag ontvangen.

Betaling belastingen
Het totaalbedrag van de aanslag dient u binnen de betaaltermijnen te voldoen. Deze termijnen staan vermeld op de
aanslag. Voor betalingen kunt
u gebruik maken van de acceptgirokaarten, automatische incasso of internetbankieren. Let
u er, in het laatste geval, a.u.b.
goed op dat u de gegevens juist
overneemt.

uw rekening afgeschreven rond de
laatste werkdag van iedere maand.
Voor andere belastingsoorten is
automatische incasso niet mogelijk. Als de machtiging wordt ingetrokken geldt, ook voor deze aanslag (ook al is op de voorzijde anders vermeld), de wettelijke vervaldag. De aanslag moet worden
betaald uiterlijk 2 maanden na de
dagtekening van het aanslagbiljet.

Automatische incasso
Als het totaalbedrag van uw aanslag meer dan € 75,00 en minder
dan € 5.000,00 is, kunt u de gemeente machtigen voor automatische incasso van het aanslagbedrag. Het totaalbedrag van de aanslag wordt dan in 10 termijnen van

De machtigingskaart/wijzigingskaart zit bij uw aanslag.
Te late betaling
Bij te late betalingen neemt de gemeente maatregelen om het geld te
innen en daar worden extra kosten
voor in rekening gebracht.

Belastingspecial
25 februari 2016

Stafafdeling Communicatie | 14 0255 | info@velsen.nl | www.velsen.nl

Wet waardering onroerende zaken (wet WOZ)
In de wet WOZ staat dat de waarde
van alle onroerende zaken bepaald
moet worden op een landelijke uniforme peildatum. Voor het WOZtijdvak 2016 is de waardepeildatum
1 januari 2015. Dit betekent dat de
waarde van de onroerende zaak op
1 januari 2015 bepalend is voor de
WOZ-waarde. Die waarde gebruikt
de gemeente als basis voor de aanslag onroerende zaakbelastingen
2016.
De WOZ-waarde wordt ook gebruikt voor
het eigenwoningforfait in de inkomstenbelasting (belastingdienst) en de watersysteemheffing gebouwd (waterschap) .
WOZ-beschikking voor gebruikers
(veelal huurders) van woningen
Met ingang van 2016 stuurt de gemeente ook aan gebruikers van woningen een
WOZ-beschikking. Aanleiding hiervoor
is de wijziging van het woningwaarderingsstelsel (WWS). Die houdt in dat de
WOZ-waarde mede van invloed kan zijn
op de maximaal redelijke huurprijs van
de huurwoningen in de sociale- en gereguleerde sector. Voor gebruikers van woningen in de vrije sector geldt dit niet.
Meer informatie over het WWS treft u
aan op www.velsen.nl, www.rijksoverheid.nl en op de site van uw verhuurder.
Jaarlijkse herwaardering
Elke Nederlandse gemeente dient jaarlijks alle onroerende zaken in haar gemeente te herwaarderen. De WOZ-waarde staat elk jaar op uw verzamelbiljet.
Waardebepaling wet WOZ
De wet schrijft voor dat bij de bepaling
van een waarde in het economische verkeer ervan uitgegaan dient te worden dat
het volle en onbezwaarde eigendom van
de onroerende zaak kan worden overgedragen en dat deze onmiddellijk en in

volle omvang in gebruik kan worden genomen. Dit zijn de zogenaamde waarderingsficties of waarderingsvoorschriften.
Er mag dus bij de waardebepaling geen
rekening worden gehouden met onder
meer het waardedrukkende effect van
verhuur, erfpacht of vruchtgebruik.

De waarde van woningen wordt bepaald
met de zogenaamde vergelijkingsmethode. De woning die wordt getaxeerd wordt
vergeleken met andere woningen die
rond de waardepeildatum 1 januari 2015,
zijn verkocht en waarvan een verkoopprijs beschikbaar is. Dit wordt ook wel de
modelmatige vergelijking met woningen
genoemd.
Voor de waardebepaling beschikt de gemeente over verkoopprijzen uit het Kadaster, panoramafoto’s, luchtfoto’s en al
eerder door de gemeente vastgelegde gegevens uit bouwplannen en bouwtekeningen. Omdat sprake is van een modelmatige waardebepaling, wordt niet iedere onroerende zaak meer bekeken. Vaak
is het bezoeken van één of een beperkt
aantal onroerende zaken in een straat of
buurt voldoende om tot een waardebepaling te komen.
De waarde van niet-woningen wordt op
verschillende manieren bepaald. Kantoren en winkels worden courante nietwoningen genoemd, omdat deze objecten worden verkocht en verhuurd. Er is
een markt voor aanwezig. Om de waarde
te bepalen wordt de huurwaarde kapitalisatiemethode gebruikt. Bij deze methode
wordt de waarde bepaald door de huurwaarde met een zogenaamde kapitalisatiefactor te vermenigvuldigen.
De kapitalisatiefactor wordt afgeleid uit
beschikbare marktinformatie. Hiervoor
wordt van een verkochte, courante nietwoning de huurwaarde getaxeerd. Vervolgens wordt de verkoopprijs door de totale huurwaarde gedeeld; dit levert de ka-

Bezwaar maken
Bent u het niet eens met de WOZwaarde of met één of meerdere op
het verzamelbiljet vermelde aanslagen, dan kunt u bezwaar maken.
Dat moet schriftelijk binnen zes
weken na dagtekening van het verzamelbiljet.

In uw bezwaarschrift vermeldt u het
verzamelbiljetummer, uw naam, adres,
telefoonnummer waarop u overdag
bent te bereiken en uw eventuele emailadres. Denk eraan om uw bezwaarschrift van een datum voorzien te ondertekenen en bewijsstukken (kopie
opzeggingsbrief overlijdensverklaring
hond etc.) mee te sturen.

U stuurt het bezwaarschrift naar de
heffingsambtenaar, werkeenheid Belastingen en Invordering, Postbus 465,
1970 AL IJmuiden. Binnen twee weken na ontvangst krijgt u daarvan een
schriftelijke bevestiging. Per elektronische post (e-mail) ingediende bezwaarschriften worden niet in behandeling
genomen.
Het indienen van een bezwaarschrift
schort de betalingsverplichting niet op.
Er kan wel een verzoek om uitstel van
betaling worden gedaan bij de Invorderingsambtenaar, werkeenheid Belastingen en Invordering, Postbus 465,
1970 AL IJmuiden.
De gemeente neemt elk binnengeko-

pitalisatiefactor op. Deze factor wordt, na
eventuele correcties, ook gebruikt voor
vergelijkbare courante niet-woningen.
Indien de kapitalisatiefactor niet uit beschikbare marktinformatie kan worden
afgeleid, wordt de factor berekend op basis van de rentestand, de staat van onderhoud, verzekeringen, belastingen en beheerskosten.
Niet voor alle soorten niet-woningen zijn
verkoop- en/of verhuurgegevens voor
handen. Dit zijn de zogenaamde incourante niet-woningen zoals kerken, ziekenhuizen, scholen en sportgebouwen.
Het bepalen van de waarde in het economische verkeer is voor deze categorie
niet-woningen moeilijk of onmogelijk en
daarom wordt de gecorrigeerde vervangingswaarde berekend. De gecorrigeerde vervangingswaarde is de herbouw- of
vervangingswaarde van de opstal, inclusief de vervangingswaarde van de grond.
Op de opstal wordt een correctie voor
technische- en functionele veroudering
toegepast.
Inlichtingenformulier marktanalyse
Op grond van de ‘Uitvoeringsregeling instructie waardebepaling wet WOZ’ moet
de gemeente een permanente marktanalyse uitvoeren van de verkooptransacties
van woningen en niet-woningen. De gemeente stuurt de nieuwe eigenaar een inlichtingenformulier voor de marktanalyse. Eigenaren zijn verplicht die informatie op grond van artikel 47 van de Algemene wet inzake rijksbelastingen te verstrekken. In de wet WOZ wordt daarnaar
verwezen in artikel 30, lid 1.
Wijzigingen aan de onroerende zaak
Als er in de loop van een jaar iets aan een
onroerende zaak verandert, wordt de
waarde van de zaak bepaald op grond van
de staat waarin deze verkeerde aan het
begin van het kalenderjaar (WOZ-tijdvak) waarvoor de waarde wordt vastge-

men bezwaar serieus. Als uw bezwaarschrift gegrond blijkt, krijgt u het eventueel te veel betaalde bedrag terug. U
kunt geen bezwaar maken tegen de
hoogte van de tarieven; die heeft de gemeenteraad vastgesteld. U kunt zelf bezwaar maken of een derde dat voor u laten doen. Als u een derde machtigt om
namens u bezwaar te maken, dient u
bij het bezwaarschrift wel een ondertekende machtiging te doen.
No-cure-No-pay
Bedrijven die hun brood verdienen met
het maken van bezwaar namens belastingplichtigen proberen via publicaties
in de media de indruk te wekken dat

steld; in dit geval dus op 1 januari 2016.
Dat geldt in de situatie dat een onroerende zaak:
1. opgaat in één of meer andere onroerende zaken;
2. verandert als gevolg van bouw, verbouwing, verbetering, afbraak of vernietiging, dan wel van gewijzigde bestemming;
3. van waarde verandert als gevolg van
een andere, specifiek voor de onroerende zaak geldende bijzondere omstandigheid.

In aanbouw
De wet WOZ schrijft voor dat ook onroerende zaken in aanbouw worden gewaardeerd. Voor in aanbouw zijn onroerende
zaken moet een waarde vastgesteld worden voor het gedeelte dat gereed is op 1 januari van het WOZ-tijdvak (in dit geval
2016). De waarde dient in alle gevallen
(dus ook voor woningen) te worden bepaald op de gecorrigeerde vervangingswaarde.
Taxatieverslag
Als u een nadere onderbouwing van de
waarde wilt, kunt u een taxatieverslag opvragen via de site www.velsen.nl. U kunt
het taxatieverslag ook schriftelijk opvragen bij de werkeenheid Belastingen en
Invordering van de afdeling Publiekszaken.
Meer informatie over de waardebepaling
en de wet WOZ kunt u vinden op de site
www.wozinformatie.nl.
Waarderingskamer
De Waarderingskamer (een zelfstandig
onderdeel van het ministerie van Financiën) is een onafhankelijk orgaan dat erop toeziet dat gemeenten alle onroerende
zaken zorgvuldig waarderen met in achtneming van de wet WOZ. Meer informatie op de site www.waarderingskamer.nl.

bij de vaststelling van de WOZ-waarde
door gemeenten veel mis zou zijn. Deze
bureaus werken veelal op basis van Nocure-No-pay. Zij halen hun inkomsten
uit proceskostenvergoedingen die gemeenten dienen te betalen.
De uitvoering van de wet WOZ in Velsen wordt getoetst door de Waarderingskamer, een onafhankelijk orgaan
dat toeziet op zorgvuldige waardering
door gemeenten.
De Waarderingskamer beoordeelt de
wijze waarop de WOZ-waarde in Velsen wordt vastgesteld als goed. Kijk
voor meer informatie op www.waarderingskamer.nl.
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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 14 0255 of kom langs bij het Klant Contact
Centrum in het stadhuis. Het KCC is geopend op
maandag tot en met vrijdag van 08.30 tot 17.00 uur
en op donderdagavond van 18.00 tot 20.00 uur. Voor
inhoudelijke vragen over bestemmingsplannen,
omgevingsvergunningen of vragen die daarmee te

maken hebben, kunt u een afspraak maken met één
van de vakspecialisten via 14 0255.

Kennemerland in Haarlem. Meer informatie op
www.bdkennemerland.nl.

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 08.30 tot
17.00 uur bellen met het Klant Contact Centrum: 14
0255.

Op 20 augustus 2013 heeft het college van
Burgemeester en Wethouders van Velsen besloten om
vanaf 1 januari 2014 alle formele bekendmakingen van
bijvoorbeeld vergunningen, beleid en verordeningen
te publiceren in het elektronisch gemeenteblad. De
bekendmakingen worden ook gepubliceerd in de
huis-aan-huisbladen de Jutter en de Hofgeest. Het
elektronisch gemeenteblad is te vinden op www.
velsen.nl. Informatie over de gemeenteraad van
Velsen en de vergaderingen van het Raadsplein is te
vinden op: raad.velsen.nl.

De gemeente Velsen faciliteert meldingen of klachten
over discriminatie. Bij het Klant Contact Centrum
van het stadhuis kunt u een formulier krijgen waarop
u uw melding of klacht kunt noteren. Dit formulier
kunt u sturen naar Bureau Discriminatiezaken

Aanvragen
Burgemeester en wethouders van
de gemeente Velsen maken bekend dat zij in de periode van 13
februari 2016 tot en met 19 februari 2016 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
Eenhoornstraat 4, vervangen kozijnen en gevelbeplating en plaatsen
loods (17/02/2016) 3076-2016;
Forteiland 10 (Provinciaal monument), afsluiten bunker met kozijn
& glas (18/02/2016) 3110-2016;
Briniostraat 16 (Gemeentelijk monument), plaatsen zonnepanelen

(19/02/2016) 3155-2016.
Driehuis
Rijksweg ong., Van Lenneplaan ong.,
Van den Vondellaan ong., plaatsen 4
reclame spandoeken (17/02/2016)
3029-2016.
Driehuizerkerkweg 123 en 123
DI
(Missiehuis)(Gemeentelijk
monument), wijzigen indeling
(19/02/2016) 3139-2016;
Waterloolaan 20, plaatsen dakkapel
(15/02/2016) 2881-2016.
Santpoort-Noord
Wulverderlaan 11, plaatsen aanbouw
(voor- en zijgevel)(19/02/2016)
3119-2016;
Roos en Beeklaan 22, plaatsen liftschacht (15/02/2016) 2919-2016;

Kerkweg 21, vergroten 2e verdieping
(16/02/2016) 2969-2016;
Terrasweg 80, vergroten 1ste verdieping (13/02/2016) 2810-2016.
Velsen-Zuid
Rijksweg ong., Van Lenneplaan ong.,
Van den Vondellaan ong., plaatsen 4
reclame spandoeken (17/02/2016)
3029-2016.
Heuvelweg 6, organiseren evenement (Strong Viking Obstacle Run
21 en 22 mei 2016) 2988-2016;
Amsterdamseweg 87, plaatsen aanbouw en dakkapel (14/02/2016)
2832-2016.
Santpoort-Zuid
Geen mededelingen.

Velserbroek
Gerstland 22, vergroten berging
(15/02/2016) 2923-2016;
Marie Jungiusstraat 37, kapsalon
aan huis (13/02/2016) 2786-2016.
Velsen-Noord
Geen mededelingen.
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.

Besluiten
Burgemeester en wethouders van
Velsen hebben de hierna volgende besluiten genomen. Op grond
van de Algemene wet bestuursrecht kan een belanghebbende bij
het (de) onderstaande besluit(en)
gedurende zes weken na de dag
van verzending van het besluit
een gemotiveerd bezwaarschrift
indienen bij het bestuursorgaan
dat het besluit heeft genomen
(zoals college van Burgemeester
en wethouders van Velsen of Burgemeester van Velsen, Postbus
465, 1970 AL IJmuiden), dan wel
langs elektronische weg (elektronisch formulier op www.velsen.nl;
werkt alleen in combinatie met inloggen via DigiD). In spoedeisende gevallen kan een voorlopige

voorziening worden gevraagd bij
de voorzieningenrechter van de
rechtbank Noord-Holland, locatie Haarlem, sector bestuursrecht,
Postbus 1621, 2003 BR Haarlem.
Een voorlopige voorziening kan
alleen worden aangevraagd, indien er ook een bezwaarschrift is
ingediend. De verzenddatum van
het besluit is tussen haakjes vermeld.

Verleende omgevingsvergunningen - reguliere procedure
Het college van Burgemeester en
wethouders van Velsen heeft een
omgevingsvergunning
verleend
voor:
IJmuiden

Martkplein 29, 29A en 29B, samenvoegen 3 winkels tot 2 winkels en realiseren 4 appartementen
(19/02/2016) 18104-2015;
Le Mairestraat 3, plaatsen hekwerk
t.b.v. dakterras (18/02/2016) 191732015;
Haringkade 10, renoveren en vergroten pand (17/02/2016) 19890-2015.
Driehuis
Van Maerlantlaan 1, plaatsen dakkapel (voorgevel)(19/02/2016) 197592015;
Waterloolaan 20, plaatsen dakkapel
(17/02/2016) 2881-2016.
Santpoort-Noord
Kerkweg 143, bouwen
(18/02/2016) 612-2016;

garage

Hoofdstraat 134, vergroten zolderverdieping (18/02/2016) 175-2016.
Santpoort-Zuid
Passtoorsstraat 5, bouwen fietsenberging (18/02/2016) 8-2016.
Velsen-Zuid
Minister van Houtenlaan 123, aanbrengen lichtreclame (23/02/2016)
2756-2016.
Velsen-Noord
Geen mededelingen.
Velserbroek
L. Zocherplantsoen 65, wijzigen zijgevel (18/02/2016) 64-2016;
De Zeiler 166, oprichten berging
(18/02/2016) 19450-2015.
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Besluiten (vervolg)
Vergunningen Algemene Plaatselijke Verordening

APV artikel 2:17 Evenementen
Circus Sijm, Vestingplein te Velserbroek op 30 maart t/m 3 april 2016

(18/02/2016) 1078-2016;
Circus Sijm, Parkeerplaats zwembad, Heerenduinweg 6 te IJmui-

den op 5 april t/m 10 april 2016
(18/02/2016) 1037-2016.

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 wethouders van
Velsen.

Verkeersmaatregel
Burgemeester en wethouders
hebben besloten een individuele
gehandicaptenparkeerplaats aan
te leggen voor het volgende perceel:

Lange Nieuwstraat 83, 1972 GE

IJMUIDEN
Mogelijkheid van bezwaar:
Belanghebbenden kunnen ingevolge de Algemene wet bestuursrecht
binnen een termijn van 6 weken na
de dag waarop het besluit is bekend

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

Veiligheid Rabobank IJmond Stadion in orde
Jaarlijks voert de KNVB een controle uit naar de kwaliteit van de
veiligheid in de voetbalstadions.
De veiligheid en het plezier van
de bezoekers worden op deze
manier gewaarborgd.

Enerzijds vindt de controle plaats
op de wedstrijd- en veiligheidsorganisatie van de betaald voetbalorganisatie, anderzijds op de constructie- en brandveiligheid van het stadion. De veiligheidsverklaring maakt

onderdeel uit van de licentievoorwaarden van de KNVB en wordt gezamenlijk door Telstar, de politie, de
brandweer en de gemeente ingevuld.

voor het seizoen 2016-2017 door de
directeur van Telstar, dhr. Pieter de
Waard en burgemeester Amy Koopmanschap ondertekend.

Onlangs is de veiligheidsverklaring

Asfalteringswerk Wenckebachstraat/Breedbandweg
In de weekenden van week 9 en
van week 10 zullen asfalteringswerkzaamheden leiden tot enkele
wegafsluitingen en bijbehorende
omleidingsroutes. De werkzaamheden vangen beide weekenden
aan op vrijdagavond 19.00 uur
en worden naar verwachting afgerond in de loop van zondag, of
uiterlijk maandagochtend 05.00
uur.

In het weekend van week 9 (4 t/m
6 maart) wordt de hoofdrijbaan

van de Wenckebachstraat afgesloten voor verkeer vanaf de kruising
Grote Hout of Koningsweg naar de
spoorwegovergang voor alle verkeer
in oostelijke richting. Uitgaand verkeer wordt omgeleid via de zuidelijke route om Velsen-Noord. Het tankstation aan de Wenckebachstraat is
tijdens de wegafsluiting uiteraard
niet bereikbaar.
Verkeer in tegengestelde richting,
vanaf de N197 in westelijke richting
(richting Tata/sportpark Rooswijk),

ondervindt geen hinder en kan gewoon door. (Brom-)fietsers kunnen
in principe hun normale routes gebruiken, al zullen zij op enkele momenten, ter plaatse van de oversteek
nabij de spoorwegovergang, beperkte hinder kunnen ondervinden.
In het weekend van week 10 (11 t/m
13 maart) wordt de hoofdrijbaan
van de Breedbandweg afgesloten
tussen de Wenckebachstraat en de
Witte Hekweg voor verkeer in beide richtingen. Verkeer wordt dan

Kapmelding Groot Abelenbos IJmuiden
Achter Groot Abelenbos nr 40, kant
Heerenduinweg, worden twee abelen gekapt, waarvan een meerstammig. De abelen staan dicht op de woning, waardoor ze binnen afzienbare tijd overlast en schade zullen veroorzaken. Door het weghalen van de
bomen zal de onderbegroeiing gaan
uitlopen.

omgeleid via de Wenckebachstraat,
Staalstraat, Rooswijkweg. Behoudens bij wegkruisingen ondervindt
het (brom-)fietsverkeer geen hinder
van de werkzaamheden op de hoofdrijbaan.
Als de weersomstandigheden de
werkzaamheden in een weekend
onmogelijk maken worden ze verplaatst naar het reserveweekend
van week 11 (18 t/m 20 maart). De
werkzaamheden worden uitgevoerd
door Aannemingsbedrijf BAM.

