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Stempassen verzonden
Bent u 18 jaar of ouder en stemgerechtigd? Dan  mag u op 15 maart a.s. stem-
men voor de Tweede Kamerverkiezingen. De gemeente Velsen heeft vanaf 
woensdag 22 februari de stempassen verstuurd.

In plaats van donderdag 16 maart

Gemeentehuis op 
15 maart ‘s avonds open
Op woensdag 15 maart kunt u 
naar de stembus om de leden 
van de Tweede Kamer te kie-
zen. Het gemeentehuis is dan 
’s avonds open. Op donderdag-
avond 16 maart is het gemeente-
huis dicht.

U kunt woensdag de 15e op af-
spraak terecht bij afdeling Burger-
zaken tussen 18.00 en 20.00 uur. 
Die afspraak moet u – bij wijze van 
uitzondering – telefonisch maken 

via telefoonnummer 0255-567200 
of 140255. Normaal gesproken kan 
het ook digitaal, maar  deze avond 
dus niet. 

Het stembureau – in de hal van het 
gemeentehuis – is ook open. Velse-
naren die een stempas en een geldig 
legitimatiebewijs hebben, kunnen 
tot 21.00 uur hun stem uitbrengen. 

De locaties van alle stembureaus 
staan op www.velsen.nl.

Duurzaamheidswinkel 
ook op zaterdag geopend
Wist u dat de pop-up store Du-
Dock aan Plein 1945 in IJmuiden 
nu ook op zaterdagmiddag open 
is?

Winkelen op zaterdag
De voordelen van het isoleren en 
tochtdicht maken van uw woning, 
net als e�  ciënt verwarmen zijn 
in de wintermaanden duidelijk te 
voelen Ook in de lente en zomer is 
het verstandig om maatregelen te 
tre� en voor energiebesparing en 
meer wooncomfort. De komende 

maanden kunt u nu ook op zater-
dagmiddag binnenlopen voor per-
soonlijk advies over energiezuinig 
wonen en werken, het opwekken 
en verstandig gebruiken van ener-
gie en subsidies. De openingstijden 
zijn, net als op woensdag- en vrij-
dagmiddag, van 13:00 tot 17:00 uur. 

Voor meer informatie over infor-
matieavonden en acties kunt u te-
recht op www.facebook.com/
DuurzaamDock. (foto: Omgevings-
dienst IJmond)

Speciale Infopagina over 
gemeentelijke belastingen
De gemeente zorgt voor een 
goed leef-, woon- en werkklimaat 
in Velsen.

Zij vat haar taken als het ophalen 
van huisvuil, aanleg en onderhoud 
van riolering, onderhoud van groen 
en straatverlichting dan ook seri-
eus op. Deze diensten worden on-
der meer betaald uit de opbrengst 
van de gemeentelijke belastingen. In 
deze editie van de Infopagina treft u 
de Belastingspecial aan. Daarin kunt 
u alles lezen over de gemeentelijke 
belastingen. Tarieven, maar ook in-
formatie over de wijze van betalen, 
kwijtschelding en het indienen van 
bezwaarschriften.

Februaristaking herdacht
Op zaterdag 25 februari 2017 
wordt in Amsterdam opnieuw 
de Februaristaking van 1941 her-
dacht.

De Februaristaking is de geschiede-
nis ingegaan als een moedige daad 
van vele tienduizenden burgers, die 
het werk neerlegden en opkwamen 
voor hun vervolgde Joodse stadge-
noten. Na Amsterdam breidde de 
staking zich snel uit naar de Zaan-
streek, Kennemerland, Utrecht, 
Hilversum en Weesp.

De Februaristaking van 1941 heeft 
nationaal en internationaal grote 
indruk gemaakt. Het was de enige 
politieke staking in Europa tegen 
de anti-Joodse maatregelen van de 
nazi’s in bezet gebied. De staking 
was destijds voor velen in ons land 

een bron van inspiratie.  Nog altijd 
geeft de Februaristaking een sig-
naal naar deze tijd, waarin opko-
men voor een ander en waakzaam-
heid voor antisemitisme en racis-
me geboden is. 

De herdenking begint om 16.45 
uur.  Acteur/kunstschilder Jeroen 
Krabbé zal een toespraak houden. 
‘Woord-kunstenaar’ Gershwin Bo-
nevacia geeft daarna een voor-
dracht. Het defi lé langs De Dok-
werker start om 17.00 uur, wanneer 
de klokken van de Zuiderkerk lui-
den.

De wethouders Verkaik en Vennik 
leggen namens de gemeente Velsen 
een bloemstuk bij het monument 
De Dokwerker op het Jonas Daniël 
Meijerplein in Amsterdam.
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Informatie en vragen
Internet:      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    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

Uitleg gemeentelijke 
belastingen
Op het verzamelbiljet vindt u naast 
de WOZ-waarde ook verschillende 
belastingen. Hierna leest u een kor-
te uitleg per belastingsoort. 

Onroerende-zaakbelastingen 
(OZB)
De onroerende-zaakbelastingen be-
staan uit twee gedeelten:
OZB voor de eigenaar van een onroe-
rende zaak (zowel woning als niet-
woning), de zogenaamde eigenaren-
belasting.
OZB voor de gebruiker van een niet-
woning, de zogenaamde gebruikers-
belasting.

Verhuizing en de OZB 
Als u verhuist of uw woning ver-
koopt na 1 januari 2017 heeft u geen 
recht op vermindering van de aan-
slag. De onroerend zaakbelastingen 
zijn tijdstipbelastingen. Dit betekent 
dat voor de oplegging van de aanslag 
de situatie op 1 januari 2017 bepa-
lend is. Met wijzigingen in de loop 
van het jaar mag de gemeente geen 
rekening houden. 

Afvalstoffenheffing
Afvalstoffenheffing wordt geheven 
van degene die in de gemeente ge-
bruik maakt van een perceel, waar-
voor de gemeente een verplichting 
tot het inzamelen van huishoudelij-
ke afvalstoffen heeft. 

Rioolheffing
Rioolheffing wordt geheven over een 
perceel, dat direct of indirect is aan-

gesloten op de gemeentelijke riole-
ring. 
De rioolheffing bestaat uit twee ge-
deelten:
rioolheffing voor de eigenaar.
rioolheffing voor de gebruiker.

Voor een perceel van waaruit slechts 
hemelwater direct of indirect op de 
gemeentelijke riolering wordt afge-
voerd, wordt een lager tarief riool-
heffing 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 hon-
denbelasting. 

Honden moeten in Velsen worden 
aangelijnd en hondenpoep dient te 
worden opgeruimd. In de gemeen-
te is een aantal losloopplaatsen in-
gericht. Op deze plaatsen mogen 
de honden loslopen. Meer hierover 
kunt u lezen in de brochure “Hon-
denbeleid Velsen. Iedereen blij met 
uw hond”. Het aangiftebiljet, het af-
meldingsbiljet hondenbelasting 
en de brochure kunt u opvragen of 
downloaden via de site www.velsen.
nl of afhalen bij het Klant Contact 
Centrum (KCC) van de gemeente 
Velsen, Dudokplein 1, IJmuiden. 

Als u geen hond meer heeft, dan kunt 
u uw hond afmelden door middel van 
een afmeldingsbiljet

Gemeentelijke belastingen
Waarom gemeentelijke belas-
tingen?
De gemeente zorgt voor een goed 
leef-, woon- en werkklimaat in Vel-
sen. U kunt denken aan zaken als 
het ophalen van huisvuil, aanleg 
en onderhoud van riolering, onder-
houd van groen en straatverlich-
ting. Deze taken worden o.a. uit de 
gemeentelijke belastingen betaald.

Aanslagbiljet bewaren
De gemeente combineert de be-
langrijkste gemeentelijke belastin-
gen én de WOZ-beschikking op één 
aanslagbiljet. 
De WOZ-waarde wordt gebruikt 
voor de onroerende-zaakbelastin-
gen, maar ook voor de inkomsten-
belasting 2017 en de waterschaps-
heffingen 2017. U doet er zeer ver-
standig aan het aanslagbiljet goed 

te bewaren, omdat u de WOZ-
waarde moet opgeven bij uw ver-
zoek tot aangifte/ teruggaaf In-
komstenbelastingen 2017. 

De belastingen die u op het ge-
meentelijk aanslagbiljet kunt aan-
treffen zijn:
•  de WOZ beschikking;
•  de aanslag onroerende zaakbe-
 lastingen voor het eigendom;
•  de aanslag onroerende zaakbe-
 lastingen voor het gebruik;
• de aanslag rioolheffing voor het 
 eigendom;
• de aanslag rioolheffing voor het 
 gebruik;
•  de aanslag afvalstoffenheffing;
•  de aanslag hondenbelasting;
•  de automatisch verleende kwijt-
 schelding. 

Onroerende zaakbelastingen
• voor de eigenaar van een woning 0,1139% van de WOZ-waarde
• voor de eigenaar van een niet-woning 0,2662% van de WOZ-waarde
• voor de gebruiker van een niet-woning  0,2139% van de WOZ-waarde

Rioolheffing
• Rioolheffing voor de eigenaar  €  109,85
• Rioolheffing voor de gebruiker €     55,49
• Rioolheffing voor de eigenaar, uitsluitend hemelwaterafvoer €    54,92
• Rioolheffing voor de gebruiker, uitsluitend hemelwaterafvoer €     27,74

Afvalstoffenheffing  
Afvalstoffenheffing éénpersoonshuishouden €  301,45
Afvalstoffenheffing meerpersoonshuishouden €  333,62

Hondenbelasting
Eerste hond  €     83,33
Tweede hond  €  105,52
Elke volgende hond  €   118,53

Belastingtarieven 2017
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Wet waardering onroerende zaken (wet WOZ)

In de wet WOZ staat dat de waar-
de van alle onroerende zaken be-
paald moet worden op dezelf-
de wijze en naar dezelfde peil-
datum. Voor het WOZ-tijdvak 
2017 is de waardepeildatum 1 ja-
nuari 2016. Dit betekent dat de 
waarde van de onroerende zaak 
op 1 januari 2016 bepalend is 
voor de WOZ-waarde. Die waar-
de gebruikt de gemeente als ba-
sis voor de aanslag onroerende 
zaakbelastingen 2017.

De WOZ-waarde wordt ook ge-
bruikt voor het eigenwoningforfait 
in de inkomstenbelasting (belas-
tingdienst) en de watersysteemhef-
fing gebouwd (waterschap) . 

WOZ-beschikking voor gebrui-
kers (veelal huurders) van wo-
ningen
Met ingang van 2016  stuurt de ge-
meente ook aan gebruikers van wo-
ningen een WOZ-beschikking. Aan-
leiding hiervoor is de wijziging 
van het woningwaarderingsstelsel 
(WWS). Deze wijziging 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 in-
formatie over het WWS treft u aan 
op www.velsen.nl, www.rijksover-
heid.nl en op de site van uw ver-
huurder.

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 be-
paling van een waarde in het eco-
nomische verkeer ervan uitgegaan 
dient te worden dat het volle en on-
bezwaarde eigendom van de onroe-
rende zaak kan worden overgedra-
gen en dat deze onmiddellijk en in 
volle omvang in gebruik kan worden 
genomen. Dit zijn de zogenaamde 
waarderingsficties of waarderings-
voorschriften. Er mag dus bij de 
waardebepaling geen rekening wor-
den gehouden met onder meer het 
waardedrukkende effect van ver-
huur, erfpacht of vruchtgebruik. 

De waarde van woningen wordt be-
paald met de zogenaamde vergelij-
kingsmethode. De woning die wordt 
getaxeerd wordt vergeleken met an-
dere woningen die rond de waarde-
peildatum 1 januari 2016, zijn ver-
kocht en waarvan een verkoopprijs 
beschikbaar is. Dit wordt ook wel de 
modelmatige vergelijking met wo-
ningen genoemd.  

Voor de waardebepaling beschikt 
de gemeente over verkoopprijzen 
uit het Kadaster, panoramafoto’s, 
luchtfoto’s en al eerder door de ge-
meente vastgelegde gegevens uit 
bouwplannen en bouwtekeningen. 
Omdat sprake is van een modelma-
tige waardebepaling, wordt niet ie-
dere onroerende zaak meer beke-
ken. Vaak is het bezoeken van één of 
een beperkt aantal onroerende za-
ken in een straat of buurt voldoen-
de om tot een waardebepaling te ko-
men. 

De waarde van niet-woningen 
wordt op verschillende manieren 
bepaald. Kantoren en winkels wor-

den courante niet-woningen ge-
noemd, omdat deze objecten wor-
den verkocht en verhuurd. Er is een 
markt voor aanwezig. Om de waar-
de te bepalen wordt de huurwaarde 
kapitalisatiemethode gebruikt. Bij 
deze methode wordt de waarde be-
paald door de huurwaarde met een 
zogenaamde kapitalisatiefactor te 
vermenigvuldigen.
De kapitalisatiefactor wordt afge-
leid uit beschikbare marktinfor-
matie. Hiervoor wordt van een ver-
kochte, courante niet-woning de 
huurwaarde getaxeerd. Vervolgens 
wordt de verkoopprijs door de tota-
le huurwaarde gedeeld; dit levert de 
kapitalisatiefactor op. Deze factor 
wordt na eventuele correcties, ook 
gebruikt voor vergelijkbare couran-
te niet-woningen. Indien de kapi-
talisatiefactor niet uit beschikba-
re marktinformatie kan worden af-
geleid, wordt de factor berekend op 
basis van de rentestand, leegstand-
risico, verzekeringen, belastingen 
en beheerskosten.
Niet voor alle soorten niet-wonin-
gen zijn verkoop- en/of verhuurge-
gevens voor handen. Dit zijn de zo-
genaamde incourante niet-wonin-
gen zoals kerken, ziekenhuizen, 
scholen en sportgebouwen. Het be-
palen van de waarde in het econo-
mische verkeer is voor deze cate-
gorie niet-woningen moeilijk of on-
mogelijk en daarom wordt de ge-
corrigeerde vervangingswaarde be-
rekend. 
De gecorrigeerde vervangingswaar-
de is de herbouw- of vervangings-
waarde 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 ‘Uitvoeringsrege-
ling instructie waardebepaling wet 
WOZ’ moet de gemeente een per-
manente marktanalyse uitvoeren 
van de verkooptransacties van wo-
ningen en niet-woningen. De ge-
meente stuurt de nieuwe eigenaar 
een inlichtingenformulier voor de 
marktanalyse. Eigenaren zijn ver-
plicht die informatie op grond van 
artikel 47 van de Algemene wet in-
zake rijksbelastingen te verstrek-
ken. 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 be-
paald op grond van de staat waarin 
deze  verkeerde aan het begin van 
het kalenderjaar (WOZ-tijdvak) 
waarvoor de waarde wordt vastge-
steld; in dit geval dus op 1 januari 
2017. Dat geldt in de situatie dat een 
onroerende zaak: 
a) opgaat in één of meer andere 
 onroerende zaken;
b) verandert als gevolg van bouw,
  verbouwing, verbetering, afbraak 
 of vernietiging, dan wel van ge-
 wijzigde bestemming;
c) van waarde verandert als gevolg 
 van een andere, specifiek voor de 
 onroerende zaak geldende bij-
 zondere, omstandigheid. 

In aanbouw
De wet WOZ schrijft voor dat ook 
onroerende zaken in aanbouw wor-
den gewaardeerd. Voor in aanbouw 
zijnde onroerende zaken moet een 
waarde vastgesteld worden voor 
het gedeelte dat gereed is op 1 janu-
ari 2017 . De waarde dient in alle ge-
vallen (dus ook voor woningen) te 
worden bepaald op de gecorrigeer-
de vervangingswaarde.

Taxatieverslag
Als u een nadere onderbouwing van 
de waarde wilt, kunt u een taxatie-
verslag opvragen via de site www.
velsen.nl. U kunt het taxatiever-
slag ook schriftelijk opvragen bij de 
werkeenheid Belastingen en Invor-
dering van de afdeling Publieksza-
ken.

Meer informatie over de waardebe-
paling en de wet WOZ kunt u vin-
den op de site www.wozinforma-
tie.nl. 

Waarderingskamer
De Waarderingskamer (een zelf-
standig onderdeel van het ministe-
rie van Financiën) is een onafhan-
kelijk orgaan dat erop toeziet dat 
gemeenten alle onroerende zaken 
zorgvuldig waarderen met in acht-
neming van de wet WOZ. Meer in-
formatie op de site www.waarde-
ringskamer.nl. 

LV-WOZ
De gemeente Velsen is aangesloten 
op de Landelijke voorziening WOZ, 
www.wozwaardeloket.nl. 
Dit WOZ-waardeloket biedt u de 
mogelijkheid de WOZ-waarden van 
woningen te raadplegen. Het WOZ-
waardeloket is bedoeld voor het in-
dividueel raadplegen van afzonder-
lijke woningen. 



Infopagina

23 februari 2017 | 14 0255 (geen netnummer nodig) | info@velsen.nl | velsen.nl |  gemeentevelsen |  gemvelsen

Belastingspecial

Stafafdeling Communicatie | 14 0255 | info@velsen.nl | www.velsen.nl23 februari 2017

Het totaalbedrag van de aanslag 
dient u binnen de betaaltermij-
nen te voldoen. Deze termijnen 
staan vermeld op de aanslag. Voor 
betalingen kunt u gebruik maken 
van de acceptgirokaarten, auto-
matische incasso of  internetban-
kieren. Let u er, in het laatste ge-
val, a.u.b. goed op dat u de gegevens 
juist overneemt.

Automatische incasso 
Voor de aanslag onroerende zaakbe-
lastingen, afvalstoffenheffing, riool-
heffing en hondenbelasting (verzamel-
biljet) kunt u een machtiging tot auto-
matische incasso afgeven. Voor andere 
belastingsoorten is automatische in-
casso niet mogelijk. Het aanslagbedrag 
wordt, als de aanslag meer dan € 75,- 
doch minder dan € 5.000,- bedraagt, 
in tien termijnen van uw rekening af-
geschreven rond de laatste werkdag 
van de maand. Voor de overige bedra-
gen gelden twee termijnen. U moet er 

voor zorgen, dat er voldoende saldo op 
uw rekening staat, zodat het termijn-
bedrag van uw rekening afgeschre-
ven kan worden. Indien het termijn-
bedrag twee keer niet van uw rekening 
kan worden afgeschreven, dan vervalt 
de automatische incasso en moet u het 
bedrag binnen de wettelijke termijn 
(uiterlijk twee maanden na dagteke-
ning van het aanslagbiljet) voldoen.
Als de machtiging wordt ingetrokken 
geldt, ook voor deze aanslag (ook al is 
op de aanslag anders vermeld) de wet-
telijke vervaldag, t.w. de aanslag moet 
worden betaald uiterlijk 2 maanden na 
de dagtekening van het aanslagbiljet.

De machtigingkaart/ wijzigingskaart  
zit bij uw aanslag. 

Te late betaling
Bij te late betalingen neemt de ge-
meente maatregelen om het geld te in-
nen en daar worden extra kosten voor 
in rekening gebracht. 

Betaling belastingen

In een aantal gevallen kan een be-
lasting worden kwijtgescholden. 
Soms gaat dat automatisch, in an-
dere gevallen moet u dat aanvra-
gen 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 kwijtschel-
ding. Bijvoorbeeld omdat u een (lage) 
uitkering ontvangt vanuit de bijstand,  
AOW, voor werkloosheid of arbeids-
ongeschiktheid, of omdat u het mini-
mumloon verdient. 

Welke belastingen?
U kunt kwijtschelding aanvragen voor: 
• rioolheffing
• afvalstoffenheffing
• hondenbelasting (1e hond) 
• onroerende zaakbelasting 
 (eigenaarsdeel)

Automatische kwijtschelding 2017
Het kan zijn dat u een aanslagbiljet 
ontvangt, waarop al gedeeltelijke of 
volledige kwijtschelding is verleend 
omdat uw financiële situatie van te vo-
ren is getoetst. Op uw aanslagbiljet is 
aangegeven of er gehele of gedeeltelij-
ke kwijtschelding is verleend.  

Tijdig aanvragen
Als u geen automatische kwijtschel-
ding krijgt, kunt u kwijtschelding aan-
vragen met het verzoekformulier 
kwijtschelding. 

Verzoekformulier kwijtschelding
Nadat u de aanslag(en) hebt ontvan-
gen, kunt u het verzoekformulier 
kwijtschelding telefonisch opvragen 
bij de gemeente Velsen via het algeme-
ne nummer 140255, of afhalen bij het 
KCC van de gemeente Velsen, Dudok-
plein 1 te IJmuiden. U kunt het formu-
lier ook downloaden via internet. Ga 
naar www.velsen.nl.

Kwijtschelding aanvragen

Berichtenbox 
Mijn Overheid
De berichtenbox van Mijn Over-
heid is een digitale brievenbus, 
waarnaar allerlei overheidsinstan-
ties digitale post verzenden. Het is 
het elektronische alternatief voor 
papieren post. De gemeente Velsen 

heeft zich hier bij aangesloten. Wilt 
u in het vervolg ook uw aanslag di-
gitaal ontvangen, meld u zich dan 
aan voor de Berichtenbox via www.
mijnoverheid.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 vergun-
ningen, burgerzaken, buurtbe-
middeling, bureau discrimina-
tiezaken, ondernemersloket, 
openbare ruimte, sociale zaken 
en nog veel meer.

Kunt u iets niet vinden of heeft u 
een vraag? Bel dan 14 0255, u hoeft 
hiervoor geen netnummer te draai-
en. Uiteraard kunt u ook gewoon 
langskomen bij het Klant Contact 
Centrum in het gemeentehuis. . 

Het KCC is geopend op maandag 
tot en met vrijdag van 08.00 tot 
17.00 uur. Op donderdag van 08.00 
uur tot 20.00 uur. Voor inhoudelij-
ke vragen over bestemmingsplan-
nen, omgevingsvergunningen of 
vragen die daarmee te maken heb-
ben, kunt u een afspraak maken 
met één van de vakspecialisten via 
14 0255. 

Burgerzaken
Burgerzaken werkt uitsluitend op 
afspraak. Via onze website www.
velsen.nl kunt u 24 uur per dag een 
afspraak maken. U kunt natuur-

lijk ook elke werkdag van 08.30 tot 
17.00 uur bellen met het Klant Con-
tact Centrum voor een afspraak. 

Melding/klacht discriminatie
De gemeente Velsen faciliteert 
meldingen of klachten over dis-
criminatie. Bij het Klant Contact 
Centrum van het gemeentehuis is 
een formulier verkrijgbaar, waar-
op u uw melding of klacht kunt no-
teren. Graag deze vervolgens ver-
sturen naar: Bureau Discrimina-
tiezaken Kennemerland in Haar-
lem. Meer informatie op www.bd-
kennemerland.nl.

Publicatie
Op 20 augustus 2013 hebben burge-
meester en wethouders van Velsen 
besloten om vanaf 1 januari 2014 
alle vergunningen, beleid en veror-
deningen te publiceren in het elek-
tronisch gemeenteblad. Daarnaast 
wordt er ook gepubliceerd op de 
Infopagina van de gemeente in de 
huis-aan-huisbladen De Jutter en 
De Hofgeest. Het elektronisch ge-
meenteblad is te vinden op www.
velsen.nl. Informatie over de ge-
meenteraad van Velsen en de ver-
gaderingen van het Raadsplein is te 
vinden op: www.raad.velsen.nl.

Aanvragen
Burgemeester en wethouders van 
de gemeente Velsen maken be-
kend dat zij in de periode van 11 
februari  2017 tot en met 17 febru-
ari 2017 de volgende aanvragen 
voor een omgevingsvergunning 
hebben ontvangen op grond van 
de Wet algemene bepalingen om-
gevingsrecht. De datum van ont-
vangst is tussen haakjes vermeld.

IJmuiden
Zeeweg 268, kappen boom 
(13/02/2017) 3856-2017;  
Meidoornstraat 11, plaatsen op-

bouw en vernieuwen dakkapel 
(13/02/2017) 3915-2017; 
Boerhaavestraat 6, plaatsen erker en 
dakkapel (13/02/2017) 3855-2017; 
Plein 1945 nr. 105, plaatsen bouw-
bord (15/02/2017) 4082-2017;
Visseringstraat 1, wijzigen gevelin-
deling (16/02/2017) 4165-2017. 

Santpoort-Zuid
Wüstelaan 63, aanleggen zwembad 
(13/02/2017) 3854-2017; 
Sportlaan 3, starten sport BSO 
(17/02/2017) 4285-2017.  

Santpoort-Noord
Hoofdstraat 20, kappen 2 bomen 
(12/02/2017) 3853-2017;  
Roos en Beeklaan 32, vergroten wo-
ning (13/02/2017) 3883-2017. 

Velsen-Zuid
De Ven / Zuiderscheg, wijzi-
gen gebruik t.b.v. evenementen 
(13/02/2017) 3910-2017;
s’ Gravenlust 37, plaatsen prijzen-
paal (17/02/2017) 4250-2017; 
Heuvelweg 6, Strong Viking Sport-
evenement (17/02/2017) 4298-
2017. 

Velserbroek
Boeier 15, plaatsen erker 
(13/02/2017) 3977-2017.  

Welstand
Voor zover de ingediende aanvragen 
voor een omgevingsvergunning be-
trekking hebben op een bouwactivi-
teit kunnen deze worden voorgelegd 
aan de commissie Stedelijk Schoon 
Velsen. Voor meer informatie over 
welstand: 140255

Belastingspecial
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Mogelijkheid tot het maken van bezwaar
Bent u het niet eens met de WOZ-
waarde of met één of meerde-
re op het verzamelbiljet vermel-
de aanslagen, dan kunt u bezwaar 
maken. Dat moet schriftelijk bin-
nen 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 even-
tueel uw e-mailadres. Vergeet niet 
uw bezwaarschrift van een datum 
te voorzien, te ondertekenen en be-
wijsstukken (kopie opzeggingsbrief 
overlijdensverklaring hond etc) mee 
te sturen.

U stuurt het bezwaarschrift naar de 
heffingsambtenaar, werkeenheid 
Belastingen en Invordering, Post-
bus 465, 1970 AL IJmuiden. Bin-
nen twee weken na ontvangst krijgt 
u daarvan een schriftelijke beves-
tiging. Per elektronische post inge-
diende bezwaarschriften worden 
niet in behandeling genomen. 

Het indienen van een bezwaar-
schrift schort de betalingsverplich-
ting niet op. Er kan wel een verzoek 
om uitstel van betaling worden ge-
daan bij de Invorderingsambtenaar, 
werkeenheid Belastingen en Invor-
dering, Postbus 465, 1970 AL IJmui-
den.

De gemeente neemt elk binnenge-
komen bezwaar serieus. Als uw be-
zwaarschrift gegrond blijkt, krijgt 
u het eventueel te veel betaalde be-
drag terug. U kunt geen bezwaar ma-
ken tegen de hoogte van de tarieven; 
die heeft de gemeenteraad vastge-
steld. 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 be-
zwaarschrift wel een ondertekende 
machtiging te doen.

No-cure-No-pay
Bedrijven die hun brood verdienen 
met het maken van bezwaar namens 
belastingplichtigen proberen via pu-
blicaties in de media de indruk te 

wekken dat bij de vaststelling van de 
WOZ-waarde door gemeenten veel 
mis zou zijn. Deze bureaus werken 
veelal op basis van No-cure-No-pay. 
Zij halen hun inkomsten uit proces-
kostenvergoedingen die gemeenten 
dienen te betalen. 

De uitvoering van de wet WOZ in 
Velsen wordt getoetst door de Waar-
deringskamer, 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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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) ge-
durende zes weken na de dag van 
verzending van het besluit een ge-
motiveerd bezwaarschrift indie-
nen bij het bestuursorgaan dat 
het besluit heeft genomen (zo-
als college van Burgemeester en 
wethouders van Velsen of Burge-
meester 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 geval-
len kan een voorlopige voorzie-

ning worden gevraagd bij de voor-
zieningenrechter van de recht-
bank Noord-Holland, locatie Haar-
lem, sector bestuursrecht, Post-
bus 1621, 2003 BR Haarlem. Een 
voorlopige voorziening kan al-
leen worden aangevraagd, indien 
er ook een bezwaarschrift is inge-
diend. De verzenddatum van het 
besluit is tussen haakjes vermeld.

Verleende omgevingsvergunnin-
gen - reguliere procedure
Het college van Burgemeester en 
wethouders van Velsen heeft omge-
vingsvergunning verleend voor: 

IJmuiden
Moerbergplantsoen 1, realisa-
tie van onzelfstandige woonruimte 

(15/02/2017) 11359-2015;
Industriestraat 16, vergroten be-
drijfsgebouw (15/02/2017) 25813-
2016; 
Leeuweriklaan ong., aanbrengen  tij-
delijke waterreinigingsinstallatie 
(15/02/2017) 25758-2016. 

Santpoort-Zuid
Wüstelaan 21, kappen boom 
(16/02/2017) 2338-2017;
Bloemendaalsestraatweg 88, uitbrei-
den woning en wijzigen voorgevel 
(16/02/2017) 23867-2016.

Velserbroek
Annie Romeinstraat 8, plaatsen an-
tennemast (20/02/2017) 25799-
2016.

Geweigerde omgevingsvergun-
ningen

Santpoort-Zuid
Jagtlustlaan 20, plaatsen  uitbouw en 
kelder (16/02/2017) 20867-2016.

APV artikel 2:17 Evenementen

IJmuiden
Circus Sijm, parkeerterrein Zwem-
bad de Heerenduinen, Heerenduin-
weg 6 IJmuiden, 6, 8, 9 en 10 septem-
ber 2017 (1097-2017) 14/02/2017.

Santpoort-Noord
Circus Sijm, grasveld Hagelinger-
weg tegenover nr. 210, op 13, 15, 16 
en 17 september 2017 (1101-2017) 
14/02/2017.

Besluiten

Beslissingen ingevolge artikel 2.21 en 2.60 wet BRP
Burgemeester en wethouders 
maken bekend dat na uitvoerig 
onderzoek is gebleken dat on-
derstaande personen niet meer 
woonachtig zijn, op het adres 
waar zij in de basisregistratie per-
sonen van de gemeente Velsen 
staan ingeschreven. 

Hun persoonslijst zal daarom wor-
den opgeschort met als reden: ver-
blijfplaats onbekend. Dit betekent 
dat zij daardoor formeel niet meer in 
Nederland woonachtig zullen zijn. 

Het betreft de volgende personen:
Bruggen van,C. geb.14-10-1991 
Kula,A.K. geb.14-02-1977
Dalmau Gonzalez,J. 
 geb.19-05-1981 
Langelaan,G.J. geb.03-11-1972
Djojomoenawi,D.X.L. 
 geb.06-03-1995 
Lindenberg,D.J. geb.13-03-1962
Gerritsen,A.G. geb.11-03-1970 
Mohammadi,A. geb.00-00-1994
Gros,A. geb.07-02-1995 
Osman Hassan Mahammed 
 geb.01-11-1983

Hoppenbrouwer,J.  geb.15-05-1967 
Overman,C.E. geb.16-07-1985
Jończyk,M. geb.04-04-1988 
Pongó,K. geb.20-09-1992
Jonge de,A.G. geb.29-11-1977 
Rybiałek,M.K. geb.14-06-1991
Kiziok,P. geb.12-02-1991 
Şimşek,I. geb.25-10-1976
Kricha,I.E. geb.15-10-1979 
Powałka,S. geb.20-11-1977

Voor informatie kunt u terecht bij de 
Publiekszaken, werkeenheid Bur-
gerzaken, tel. (0255) 567200.

Bezwaren
Belanghebbenden kunnen ingevol-
ge de Algemene wet bestuursrecht 
binnen een termijn van 6 weken na 
de dag waarop het besluit is bekend-
gemaakt, schriftelijk (Postbus 465, 
1970 AL IJmuiden) dan wel langs 
elektronische weg (elektronisch for-
mulier op www.velsen.nl; werkt al-
leen in combinatie met inloggen via 
DigiD) een gemotiveerd bezwaar-
schrift indienen bij het college van 
burgemeester en wethouders.

Wijziging Legesverordening 2017
Het college van burgemeester en 
wethouders van de gemeente Vel-
sen maakt bekend dat de (derde)  
wijziging van de Legesverorde-
ning is vastgesteld.

Inwerkingtreding
Dit besluit is met ingang van 1 janua-
ri 2017 ( met terugwerkende kracht) 
in werking getreden.

Ter inzage
De tekst van de wijziging van de ver-
ordening is in het elektronisch ge-
meenteblad gepubliceerd.  Een uit-
draai van het elektronisch gemeen-

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

Vergadering IJmondcommissie op 28 februari 2017
Plaats: Het gemeentehuis Heemskerk, 
Maerten van Heemskerckplein 1 1964 EZ te Heemskerk
Tijd: 19.30 uur
Voorzitter: dhr. C.J.M. Stam

1 Opening en mededelingen
2 Vaststelling agenda
3 Beknopt overzicht IJmondcommissie 6 december 2016

4 IJmondiaal beleidsplan Schuldhulpverlening 
5 Visie luchtkwaliteit 2017 – 2021 
6 IJmond samenwerking 
7 Sluiting 

De vergadering van de IJmondcommissie is openbaar. Indien u gebruik wilt 
maken van het spreekrecht, kunt u zich tot aanvang van de vergadering mel-
den bij de regiogri§  er Els Boers: gri§  e@regioijmond.nl
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Kapmelding
In het stuk bos/duin tussen de Hee-
renduinweg en LTC Heerenduinen 
worden enkele esdoorns  en opschot 

(jonge bomen van woekeraars zoals 
esdoorn en iep)  gekapt / weg gezaagd. 
Hiermee wordt voorkomen dat de es-

doorn gaat domineren. Jonge beuken 
en andere soorten bomen krijgen dan 
de kans om verder te groeien. Dode 

bomen, die geen gevaar kunnen ople-
veren, blijven staan voor vogels zoals 
de specht en andere insecteneters.
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‘t Mosterdzaadje
Paraguayaanse harp en 
ode aan Philip Glass
Santpoort-Noord - ‘Arpa-
mor’ of te wel ‘liefde voor 
de harp’  is de naam van het 
programma dat Claudia y 
Manito op vrijdag 24 febru-
ari om 20.00 uur in ‘t Mos-
terdzaadje voor het voetlicht 
brengen. De combinatie van 
de door Claudia gepassio-
neerd bespeelde Paraguay-
aanse harp en de virtuoze 
gitarist Manito is een hart-
verwarmende muziekbele-
venis. 
Op zondag 26 februari om 
15.00 uur treden in ‘t Mos-

terdzaadje op de pianist 
Sergey Smirnov en de cellist 
Dima Tsypkin. Met compo-
nisten als Arvo Pärt en Philip 
Glass zijn ze zeker veel me-
sne  een bijzonder plezier te 
doen. Ook  uitgevoerd wor-
den Pavel Karmanov en Jo-
hann Sebastiaan Bach. ‘t 
Mosterdzaadje, Kerkweg 29, 
telefoon 023-5378625. Van-
af een half uur voor aanvang 
is de zaal open. Toegang vrij, 
een bijdrage in de onkos-
ten wenselijk. Zie ook www.
mosterdzaadje.nl

Dressuurwedstrijd
Santpoort-Noord - Afgelo-
pen zondag werd er door de 
junioren ruitertjes van ma-
nege Kennemergaarde weer 
een dressuurwedstrijd gere-
den. Deze keer ging het om 
de F1, F2 en F3 proeven.
De ruitertjes rijden hun proef 
met hun favoriete pony, mits 
dat mogelijk is. Een pony die 
in een groepsles heel braaf 
is, een paard is een kudde-
dier, kan als hij alleen in de 
rijbaan is, nog weleens druk 
zijn. De proef wordt voorge-
lezen en beoordeelt door een 
jury. De schrijver, die naast 
de jury zit, noteert alle pun-
ten en schrijft die op een pro-
tocol. Als alle ruitertjes ge-
reden hebben en de pony’s 
verzorgd op stal staan, volgt 
de prijsuitreiking. Dit is na-
tuurlijk heel spannend, want 
behalve een beker en een ro-

zet, kan er ook een winstpunt 
behaald worden. Deze winst-
punten worden genoteerd 
in het ruiterpaspoort en bij 
3 winstpunten volgt promo-
tie naar de volgende rubriek. 
Best belangrijk dus! De rui-
tertjes van afgelopen zondag 
hebben allen zeer goed ge-
reden en een winstpunt be-
haald.
In de F 3 ging de eerste prijs 
naar Kiki Kordelaar met de 
pony Primeur. De twee prijs 
was voor Leonie Adema op 
Navarra en de derde prijs 
was voor Mendes Busby op 
Primeur. In de F2 werd de 
eerste prijs gewonnen door  
Billy Babeliosky, zij reed op 
Simba en de tweede prijs was 
hier voor Flore Kors op Make 
my Day. In de F1 werd de eer-
ste prijs behaald door Olivia 
Meijboom op Make my Day.

Velserbroek - Op zondag 5 
maart bijten accordeonband 
RATS en het Velser Amu-
sements Orkest het spits af  
met het eerste concert uit de 
koffieconcertenserie van de 
Velser Gemeenschap in 2017. 
Zij treden om 12.00 uur voor 
u op in Het Kruispunt in Vel-
serbroek. Accordeonorkest 
RATS is een zeer enthousi-
aste 4-mans band, bestaan-
de uit drie accordeonisten 
en één zangeres. Zij bren-
gen muziek van toen en nu, 
populaire muziek, luisterlied-
jes en muziek met een lach 
en een traan. U kunt genie-
ten van De Beatles, Guus 
Meeuwis, Sugar Lee Hop-
per en vele anderen. Het Vel-
ser Amusements Orkest is 
een kleine groep muzikan-
ten bestaande uit een violis-
te, een fluitiste, een sologita-
rist, een slaggitarist en een 
bassist.  Het repertoire be-
staat uit evergreens, oldies, 
ballads en popmuziek.  Zij 
spelen ook zangnummers, 
echter alleen instrumentaal. 
U kunt gerust meezingen als 
u een bekend nummer hoort. 
De toegang is gratis!

Koffieconcerten 
VG starten weer

Vrouwenkoor zoekt leden
Sparkle bestaat 20 jaar!

Velsen - Vrouwenkoor Sparkle 
bestaat 20 jaar. Dit jubileum 
wordt gevierd met twee avond-
vullende optredens op 6 en 7 
oktober in het Witte Theater. 
Vrouwen die van zingen hou-
den en die met de optredens 
mee willen doen, kunnen zich 
nog tot de zomer aanmelden. 
In het repertoire van Sparkle 
vind je onder meer popsongs, 
musicalliedjes en filmmuziek.
Sparkle is een vrouwenkoor 
met 55 leden. Het is bijna 20 
jaar geleden opgericht door 
Frank Anepool, die nog steeds 

dirigent en arrangeur van het 
koor is. De mooie arrangemen-
ten, het driestemmig zingen, 
de fantastische dirigent en last 
but not least de gezellige repe-
titie-avonden zijn voor de le-
den belangrijke redenen om bij 
Sparkle te zingen, zo blijkt uit 
een onlangs gehouden enquê-
te. Frank zegt daarover dat hij 
ervan geniet om anderen iets 
te leren en om met elkaar wat 
moois op te bouwen. Of dat 
lukt, kun je zelf gaan beoorde-
len bij diverse optredens voor-
afgaand aan het jubileum, bij-

voorbeeld tijdens het Haven-
festival in juni dit jaar.
Aan het repertoire van de ju-
bileumoptredens wordt dit jaar 
door het hele koor hard ge-
werkt. Elke woensdagavond 
(behalve in de schoolvakan-
ties) wordt van 20.00 tot 22.00 
uur gerepeteerd in De Hofste-
de in Velserbroek. Wil je we-
ten of Sparkle Velsen voor jou 
een leuk koor is? Kom dan 
een keer langs om een avond-
je mee te zingen. Meer weten? 
Mail dan naar zanggroeps-
parklevelsen@gmail.com.
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