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Gemeenteraadsverkiezingen 2014

Stemmen: wat u moet weten
Achttien jaar of ouder, ingeschreven staan bij Velsen, een stempas
en een geldige legitimatie, óók als
u bij volmacht stemt. In het kort
zijn dat de regels voor wie gaat
stemmen op 19 maart bij de gemeenteraadsverkiezingen. Ze staan
ook achterop uw stempas, achterop de kandidatenlijst die u in de
bus krijgt en op www.velsen.nl

Om te mogen stemmen dient u achttien jaar of ouder ter zijn, ingeschreven te staan bij de gemeente Velsen en
niet uitgesloten te zijn van het kiesrecht. Bij het stemmen moet u zichzelf kunnen legitimeren; u heeft identificatieplicht en moet kunnen bewijzen wie u bent. Dat kan alleen met
een geldig document (het document
mag alleen voor het stemmen 5 jaar
verlopen zijn),zoals een Nederlands
paspoort of identiteitskaart, een geldig Nederlands rijbewijs en een geldig verblijfsdocument. Als u geen geldig identiteitsbewijs heeft, mag u niet
stemmen.
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Kunt u op 19 maart niet stemmen?
Geen nood, u kunt een ander voor u
laten stemmen (volmacht geven). U
vult de achterkant van uw stempas
in (machtiging) en geeft die met een
kopie van uw geldige identiteitsbewijs aan een ander. Die moet wel in
Velsen wonen. U kunt ook – tot vijf
dagen vóór de verkiezingen – een
schriftelijk verzoek indienen bij de
gemeente om bij volmacht te stemmen. U hoeft niet te wachten tot u
uw stempas heeft ontvangen. Op het
gemeentehuis zijn hier formulieren
voor te krijgen.
U kunt met uw stempas en identiteitsbewijs overal binnen Velsen
stemmen. Dus in een stembureau
naar eigen keuze. De reguliere stembureaus zijn open van ’s morgens
07.30 uur tot ’s avonds 21.00 uur. Alle stembureaus zijn zo ingericht,
dat mindervalide kiezers daar zelfstandig hun stem kunnen uitbrengen. Hieronder een lijst van stembureaus:

Stadhuis – Dudokplein 1
Woon- en zorgcentrum Huis ter Hagen – Lodewijk van Deyssellaan 254
Verpleeghuis Velserduin – Nicolaas Beetslaan 4
Voormalig Raadhuis – Torenstraat 7
Wooncentrum Velserhooft – Wulverderlaan 65
Café Zaal De Wildeman – Hoofdstraat 142
De Zorgspecialist (voorheen de bibliotheek) – Crocusstraat 1
’t Brederode Huys – Bloemendaalsestraatweg 201
Basisschool Het Anker – Grote Buitendijk 48
Brederode Daltonschool – Willem de Zwijgerlaan 110
COB Hofstede – Aletta Jacobsstraat 227
Basisschool De Duinroos – Floraronde 293
Basisschool De Westbroek (voorheen de Ark) – Platbodem 201
Basisschool De Molenweid – Sluisweid 9
Basisschool De Rozenbeek (voorheen Duinroos) – Spitsaak 70
Sporthal Het Polderhuis – Vestingplein 58
Stichting OIG – Abelenstraat 1
Sint Franciscusschool – Zeeweg 136
De Vliegende Hollander – zij-ingang Casembrootstraat 58
Buurthuis De Spil – Frans Halsstraat 29
Verpleeghuis Velserduin – Scheldestraat 101
Basisschool Het Kompas – Grahamstraat 93
Woon- en Zorgcentrum W.F. Visserhuis – Houtmanstraat 1
IJmuider Zee- en Havenmuseum – Havenkade 55
Woon- en Zorgcentrum Breezicht – Keizer Wilhelmstraat 1
Woon- en Zorgcentrumn De Moerberg – Zuiderkruisstraat 74
De Pleiaden, ingang schoolplein – Pleiadenplantsoen 63
Speeltuin Zeewijk – Orionweg 576
Buurtcentrum De Dwarsligger – Planetenweg 338
Dienstencentrum – Zeewijkplein 260
Bedrijfsverzamelgebouw IJmond BV – Grote Hout of Koningsweg 239
Dienstencentrum Watervliet – Doelmanstraat 34
De Triangel – Stratingplantsoen 5

Startsein De Ring gegeven
Woensdag 19 februari 2014 gaven
Annette Baerveldt wethouder gemeente Velsen en Leo Wijker directeur Stichting Bijzonder Basisonderwijs Velsen het startsein
voor de bouw van de nieuwe accommodatie De Ring in IJmuiden.

Samen met vijf leerlingen van basisschool De Zandloper werd een tijdscapsule begraven. Deze is gevuld

door de toekomstige gebruikers met
onder andere tekeningen en sportmaterialen. De tijdscapsule is begraven voor de nieuwe ingang van basisschool De Zandloper.
In deze nieuwe accommodatie komen basisschool De Zandloper,
Sporthal Zeewijk en peuterspeelzaal Humpie Dumpie. (foto: Reinder
Weidijk)

In plaats van donderdag 20 maart

Stadhuis woensdag 19
maart ’s avonds geopend
Op donderdagavond 20 maart is
het stadhuis gesloten. In plaats
daarvan is het stadhuis open op
woensdag 19 maart, de avond
van de gemeenteraadsverkiezingen.

U kunt tussen 18.00 en 20.00 uur
terecht op afspraak bij Burgerza-

ken. Voor deze avond kunt u alleen
een afspraak maken via telefoonnummer 0255-567200 of 14255.
Het stembureau - in de hal van het
stadhuis - is ook open. Velsenaren
in het bezit van een stempas en
een geldig legitimatiebewijs kunnen dan tot 21.00 uur hun stem uitbrengen.

Biezenweg tijdelijk dicht
In verband met de reparatie van
een rioollekkage is de Biezenweg
afgesloten voor motorvoertuigen.

rond. De afsluiting geldt alleen voor
het gemotoriseerde verkeer vanaf de
Hagelingerweg.

Het plan is dat de werkzaamheden
voor zaterdag 1 maart 2014 zijn afge-

De tuincentra blijven vanuit oostelijke richting bereikbaar.
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Veranderingen OV-Taxi
De OV-Taxi wordt zo vaak gebruikt, dat de kosten voor de
overheid sterk zijn gestegen. De
tarieven en de zones worden nu
aangepast, waardoor de OV-taxi
kan blijven bestaan.

De OV-Taxi is heel populair geworden. Steeds meer mensen maken er gebruik van; daardoor dreigen de kosten onbeheersbaar te worden voor de overheid. Samen met de
Provincie en de ons omringende gemeenten zijn er maatregelen bedacht waardoor de OV-Taxi kan blijven bestaan. Hierover heeft u de afgelopen maanden twee brieven van
ons ontvangen.
De maatregelen, die ingaan op 1
maart 2014, zien er als volgt uit:
- De tarieven voor de OV-Taxi gaan

omhoog, zowel voor u als gebruiker
als voor degenen die meereizen.
- U mag per jaar over maximaal 350
zones reizen. Dat is 1500 kilometer
per jaar.
- U mag maximaal vijf zones reizen.
Dit waren er eerder zes. Uitzondering wordt gemaakt als er een ziekenhuis in de zesde zone zit.
- Over één zone kunt u niet langer
een scootmobiel meenemen.
Alle maatregelen, met uitzondering
van de prijzen per zone, zijn algemeen van karakter. Als een maatregel tot problemen leidt, kunnen we
op grond van bijzondere omstandigheden en in individuele gevallen
hiervan afwijken. Met vragen over
de veranderingen kunt u bellen met
ons centrale nummer: 140255.

Voor de eerste keer stemmen?

Geef je op voor Gast van
de Raad op 6 maart 2014
Ga je voor de eerste keer stemmen? Dan kan je je aanmelden
voor Gast van de Raad op 6
maart 2014.

Wil je weten hoe je moet stemmen, hoe de gemeenteraad werkt,
hoe je invloed kan uitoefenen
door het uitbrengen van je stem
en hoe de raad besluiten neemt
over onderwerpen die jou direct
aangaan? Om antwoord te geven
op deze vragen nodigt de raad jou
uit ‘Gast van de Raad’ te zijn op
donderdag 6 maart 2014 in het
Stadhuis van Velsen.
De twee jongste raadsleden van
Velsen ontvangen jou graag om
18.00 uur in de publiekshal van
het Stadhuis in IJmuiden. Onder
het genot van een broodje en een
drankje geven zij uitleg over het
stemmen en het werk van de raad
en de raadsvergaderingen. Hierna ga je een echte raadsvergadering bijwonen. Wanneer de vergadering is afgelopen is niet bekend maar je bent niet verplicht
om tot het einde van de vergadering te blijven.
Wil jij op donderdag 6 maart
‘Gast van de Raad’ zijn? Stuur

dan vóór 4 maart een e-mail naar
griffier@velsen.nl met vermelding van Gast van de Raad en je
voor- en achternaam. Na aanmelding ontvang je een bevestiging.
Voor meer informatie kun je contact opnemen met de griffie: 0255
567502.

Word ook Gast
van de Raad!
De gemeenteraad vindt uw mening belangrijk!

Wilgenhutten bouwen
Wilgenhutten bouwen als creatieve aftrap van de krokusvakantie. Wethouder Annette Baerveldt
was er getuige van.

Afgelopen maandag organiseerde
de Stichting Welzijn in samenwerking met de gemeente deze activiteit voor jongeren van 10 tot en met

13 jaar. Wilgen worden in de winter
gesnoeid of geknot. De wilgentakken laten zich gemakkelijk buigen.
Vers gesnoeide takken kunnen in het
voorjaar weer tot leven komen. Dus
straks kleine groene huisjes aan de
Grote Buitendijk als levend bewijs
van dit geslaagde evenement. (foto:
Reinder Weidijk)

Informatieavond Lange
Nieuwstraat 3 en 4 maart
Maandag 3 en dinsdag 4 maart
a.s. worden de plannen voor een
opknapbeurt van het winkelgebied Lange Nieuwstraat gepresenteerd. Ook verkeerschetsen voor een vernieuwde Lange
Nieuwstraat tussen het Gijzenveltplantsoen en de Zeeweg staan op
het programma.

Belanghebbende bewoners, winkelend publiek en andere belangstellenden zijn van harte uitgenodigd. Locatie: Tata Steel stadion aan
de Minister van Houtenlaan 123

te Velsen Zuid. Aanvang 19:00 uur.
In 2013 heeft de gemeenteraad besloten om de Lange Nieuwstraat tussen Plein 1945 en Marktplein een
mooiere uitstraling te geven en aantrekkelijker te maken voor het winkelende publiek. Met de direct betrokkenen zoals winkeliers en het
wijkplatform IJmuiden-Noord zijn
diverse gesprekken gevoerd. De informatieavonden zijn openbaar. Het
is de bedoeling dat de reacties voor
het zomerreces worden verwerkt in
een voorlopig ontwerp. Daarna volgt
een formele inspraakprocedure.

Geen aanvragen reispapieren 6 en 7 maart
De geldigheidsduur en het model
van paspoort en identiteitskaart
gaan veranderen; dat vergt aanpassing van de apparatuur. Dit gebeurt op 6 en 7 maart a.s. U kunt
daarom op deze dagen geen paspoort of identiteitskaart aanvragen. U kunt uiteraard wel eerder

aangevraagde reispapieren ophalen. Ook kunt u voor alle andere producten gewoon terecht. En
het blijft mogelijk om een noodpaspoort bij de Koninklijke Marechaussee aan te vragen.
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Informatieavond
over Nieuwe Zeesluis
Provincie Noord-Holland organiseert een informatieavond
over het ontwerp-Provinciaal
Inpassingsplan (PIP), milieueffectrapport (MER) en de zienswijzeprocedure van de Zeetoegang IJmond: de nieuwe grote zeesluis in IJmuiden. U bent
van harte welkom om dinsdag
11 maart 2014 van 19.30 uur tot
21.30 uur (inloop vanaf 19.00
uur) in het Tata Steel Stadion,
Minister van Houtenlaan 123,
1981 EK in Velsen-Zuid. U hoeft
zich niet aan te melden.

Op 11 februari 2014 hebben Gedeputeerde Staten van Noord-Holland het ontwerp-PIP en MER
Zeetoegang IJmond vrijgegeven
voor terinzagelegging. Van 19 februari tot en met 1 april 2014 liggen het ontwerp-PIP en MER ter
inzage. Een ieder kan binnen deze termijn een zienswijze indienen. Tijdens de informatieavonden kan op verzoek een zienswijze worden opgenomen door een
notulist. Kijk voor de officiële be-

kendmaking van de terinzagelegging op www.noord-holland.nl onder Digitaal Loket.
Het ministerie van Infrastructuur
en Milieu (IenM), Rijkswaterstaat, provincie Noord- Holland,
gemeente Amsterdam en Havenbedrijf Amsterdam NV werken samen met de gemeente Velsen aan
de bouw van de nieuwe grote zeesluis bij IJmuiden omdat de huidige Noordersluis (1929) na bijna
honderd jaar aan vervanging toe is.
Om ruimte te bieden aan de
steeds groter wordende zeeschepen, wordt de nieuwe sluis groter
en tien jaar eerder aangelegd. De
nieuwe grote zeesluis zorgt voor
een vlotte en veilige bereikbaarheid van de havens en bedrijven
aan het Noordzeekanaal. Naar verwachting is de sluis in 2019 gereed.
Kijk voor meer informatie over
het project Nieuwe grote Zeesluis
IJmuiden op www.noordholland.
nl onder Projecten.

Een stap dichterbij

Regionale verkeersaanpak
De IJmondgemeenten werken
nauw samen op het gebied van
betere bereikbaarheid, een optimaal leefklimaat en het verminderen van autoverkeer in de regio. In de zogeheten Regionale
Mobiliteitsvisie zijn diverse plannen neergelegd. De raadscommissie van de IJmond was vorige
week positief over de aanpak en
de inhoud van het pakket maatregelen.

In de visie staan oplossingen, die de
doorstroming van het verkeer verbeteren maar tegelijkertijd recht
doen aan het milieu, leefbaarheid en
veiligheid van de IJmond. Maatregelen als het verbeteren van (brom)
fietsparkeren en een fietstunnel onder de Velsertraverse worden voorgesteld. Daarnaast zet de IJmond
in op het verminderen van het aantal autobewegingen in de spits. Zij

wil in samenwerking met Rijkswaterstaat en de provincie de doorstroming op de hoofdwegen verbeteren
door bijvoorbeeld de verkeerslichten te koppelen.
De regionale visie is opgesteld in samenwerking met provincie, Rijkswaterstaat en de Kamer van Koophandel. Daarnaast is er een enquête onder IJmondbewoners gehouden en zijn er gesprekken met vertegenwoordigers uit het bedrijfsleven
gevoerd. De raadscommissie van de
IJmond toonde waardering voor de
samenwerking.
De Regionale Mobiliteitsvisie zal
in de afzonderlijke gemeenteraden
worden vastgesteld. De uitvoering
vindt plaats onder supervisie van de
IJmondwethouders Verkeer. Meer
informatie: www.ijmondbereikbaar.
nl.

Promoclip kunstprojecten
Vrijdag 21 februari 2014 lanceerde
wethouder Annette Baerveldt samen met leerlingen van ontmoetingsschool De Triangel een promoclip over kunstprojecten in het
onderwijs. Een aantal kinderen
van de kunstklas van De Triangel
werd voor de film gefilmd en verrichtte samen met de wethouder
de digitale lancering van de clip
met een druk op de knop tegen
het scherm.

Vorig jaar ontstond het idee om de
resultaten van projecten te presenteren aan de hand van een clip. Hiervoor werden diverse opnames gemaakt bij scholen en culturele instellingen om de projecten vast te
leggen. De samensteller van clip
ging ondermeer langs bij de uitvoering van het Velsense Inter Scholaire (VIS), Let’s dance Velsen en diverse 25-uurs projecten op de basis-

scholen. Uiteindelijk leidde dit tot
een mooi overzicht van verschillende kunstvormen in het onderwijs.
De uitvoering van deze projecten
maakt onderdeel uit van het gemeentelijk beleid om de jeugd tot achttien
jaar vertrouwd te maken met één of
meer kunst- en cultuurvormen en
jongeren te stimuleren tot actieve
kunstbeoefening. Hiervoor zet het
Kunstencentrum Velsen namens de
culturele instellingen en de bibliotheek Velsen cultuurcoaches in vanuit de regeling combinatiefuncties.
Een andere doelstelling van de coaches is om een brug te slaan tussen
cultuur en onderwijs. De clip is vanaf deze week te zien op YouTube. De
clip is eenvoudig te vinden door in
de zoekfunctie van YouTube de omschrijving: combinatiefunctie regeling cultuur Velsen in te vullen. (foto: Ko van Leeuwen)

Kom bij BUUV op bezoek
Vanaf vrijdag 7 maart a.s. kunnen inwoners zich inschrijven
op de digitale buurtmarktplaats
van klussen en diensten. Dan
gaat de website BUUV.nu officieel in de lucht. Wethouder Robert Ter Beest verricht de openingshandeling om 15.00 uur in
de Bibliotheek Velsen, Dudokplein 16 in IJmuiden. Iedereen
is van harte welkom voor uitleg
en inschrijving. Koffie, thee, iets
lekkers en een klein presentje
staan klaar.

gezelschap, het uitlaten van de
hond, een lift naar de dokter, een
klusje in huis of hulp in de tuin. Iedereen heeft wel eens een vraag,
maar heeft ook iets te bieden.

Bij BUUV gaat om diensten, die je
als bewoners voor elkaar kan doen.
Zonder dat er direct iets tegenover
staat. Dit kan van alles zijn: koken,

Het gaat om een IJmondiaal project. In Heemskerk en in Beverwijk
gaat de digitale marktplaats gelijktijdig van start.

Meedoen aan BUUV is eenvoudig.
Na inschrijving via www.BUUV.nu
kunnen inwoners berichten plaatsen of ergens op reageren. Bent u
niet vertrouwd met de computer?
In de bibliotheek van Velsen helpen ze u graag op 7 maart 2014. Van
15.00 uur tot 16.00 uur.
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Opknapbeurt havengebied
Maandag 17 maart 2014 start de firma Kreeft Infra BV namens de gemeente Velsen met de herinrichting
van het Industriegebied IJmuidenWest.

openbare ruimte worden opgeknapt.
Zoals nieuwe bestrating in de industrietrottoirs en asfalt in de rijbaan.
Het werk zal gefaseerd worden uitgevoerd, zodat de overlast minimaal is.

In het werkgebied ten zuiden van de
Kromhoutstraat wordt het huidige riool vervangen en zal er een apart hemelwaterriool bijkomen. Verder zal de

Over de exacte planning worden bedrijven en bewoners in het gebied tijdig geïnformeerd. Het werk zal in het
najaar van 2015 gereed zijn.

kies op 19 maart
de nieuwe raad
www.DeStemvanVelsen.nl

Raadsplein in Stadhuis
Donderdag 6 maart 2014 is er om
19.30 uur weer een raadsvergadering in de raadzaal van het gerenoveerde Stadhuis aan het Plein 1945
te IJmuiden. Vanaf 3 maart werken
de griffie, het college van B&W en de

overige ambtenaren uit het Beursgebouw in het gerenoveerde deel
van het Stadhuis. Bezoekers voor
de Raadspleinvergaderingen zijn
welkom via de ingang aan het Plein
1945.

Velsense monumenten
nu ook digitaal zichtbaar
Monumenten vallen op in het
straatbeeld. Maar de Velsense
monumentale panden zijn ook digitaal te bewonderen.

Vanaf eind februari 2014 zijn alle gegevens ( inclusief foto’s ) van de monumenten van Driehuis, VelsenNoord en Velserbroek digitaal be-

schikbaar op de site van de gemeente Velsen. Monumenten in de vier
andere dorpskernen zullen later dit
jaar gepubliceerd worden. U kunt de
monumenten vinden via www.velsen.nl onder het kopje Sport, Recreatie en Cultuur. Daarna kiest u voor
Monumenten. (foto: gemeente Velsen)

Bekendmakingen
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 09.00 tot 16.00
uur en op donderdagavond van 18.00 tot 20.00
uur. Voor inhoudelijke vragen over bestem-

mingsplannen, omgevingsvergunningen of vragen die daarmee te maken hebben, kunt u een afspraak maken met één van de vakspecialisten
via 14 0255.

lier krijgen waarop u uw melding of klacht kunt
noteren. Dit formulier kunt u sturen naar Bureau
Discriminatiezaken 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 09.00 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.

De gemeente Velsen faciliteert meldingen of
klachten over discriminatie. Bij het Klant Contact Centrum van het stadhuis kunt u een formu-

Aanvragen
Burgemeester en wethouders van
de gemeente Velsen maken bekend dat zij in de periode van
15 februari tot en met 21 februari 2014 de volgende aanvragen
voor een omgevingsvergunning
hebben ontvangen op grond van
de Wet algemene bepalingen om-

gevingsrecht. De datum van ontvangst is tussen haakjes vermeld.

IJmuiden
Rijnstraat 73 bov, plaatsen satellietschotel voorgevel (20/02/2014)
w14.000072;
Bonekampstraat 13, plaatsen dak-

kapel
(voorgevel)(19/02/2014)
w14.000069;
Dudokplein 10, plaatsen winkelwagen opstelplaats (20/02/2014)
w14.000073;
Trompstraat 142, plaatsen dakopbouw (17/02/2014) w14.000063.

Driehuis
Van Maerlantlaan 12, plaatsen dakkapel (voorgevel) en maken 2 interne doorbraken (17/02/2014)
w14.000064.
Santpoort-Noord
Dinkgrevelaan 32, vergroten school
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Aanvragen (vervolg)
(20/02/2014) w14.000071;
Duin en Kruidbergerweg 91, kappen
boom (20/02/2014) w14.000077;
Santpoortse Dreef ong., kappen 4
bomen (20/02/2014) w14.000076;
Hagelingerweg ong., herinrichten
rotonde
Hagelingerweg
(20/02/2014) w14.000074;
Hoofdstraat 105, plaatsen dakopbouw (18/02/2014) w14.000067.

Santpoort-Zuid
Brederoodseweg 106, kappen boom
(21/02/2014) w14.000075.
Velsen-Zuid
Minister van Houtenlaan 31, kappen
3 bomen (19/02/2014) w14.000070;
J. Kostelijklaan 26, kappen boom
(17/02/2014) w14.000065.

Velserbroek
Mandenmakerstraat
1,
maken
grondkerende wand/damwand bij
nieuw te graven vijver (19/02/2014)
w14.000068
Velsen-Noord
Reyndersweg 7, vergroten strandpaviljoen (17/02/2014) w14.000066.

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
Kievitlaan 18,plaatsen dakkapel
en erker voorgevel en uitbreiding
zij- en achtergevel (24/02/2014)
w13.000503;
Kromhoutstraat
ong.,
oprichten bedrijfsgebouw (20/02/2014)
w13.000541;
Heerenduinweg 12, kappen boom
(24/02/2014) w14.000048;
Dudokplein ong., kappen 2 bomen
(24/02/2014) w14.000039;
Vierkante Bos ong., kappen 3 bomen
(24/02/2014) w14.000040;
Bramenvlak ong., kappen boom
(24/02/2014) w14.000038.
Driehuis
Geen mededelingen
Santpoort-Noord
Biallosterskilaan 55, kappen boom
(24/02/2014) w14.000034;
Kerkerinklaan 7, kappen boom
(24/02/2014) w14.000046;
Duin- en Kruidbergerweg 89, gebruik weiland als parkeerterrein tijdens Pinkstermarkt (24/02/2014)
w14.000031.

Santpoort-Zuid
Willem de Zwijgerlaan 4, kappen
boom (24/02/2014) w14.000058;
Anna van Burenlaan 13, kappen 12
bomen (24/02/2014) w14.000026.
Velsen-Zuid
Meervlietstraat
rijksmonument
w13.000551.

34,

verbouwen
(19/02/2014)

Velsen-Noord
Geen mededelingen
Velserbroek
Geen mededelingen
Geweigerde omgevingsvergunning
Het college van Burgemeester en
wethouders van Velsen heeft een
omgevingsvergunning
geweigerd
voor:
IJmuiden
Loggerstraat 19 D, legaliseren verdiepingsvloer en strijdig planologisch gebruik in bedrijfshal
(24/02/2014) w13.000432.
Vergunningen Algemene Plaatselijke Verordening

Evenementen art. 2:17 APV
IJmuiden/Spaarnwoude/Velserbroek
10 tot en met 13 juni 2014, avondvierdaagse Velserbroek, door Velserbroek en omgeving (20/02/2014)
u14.000520;
22 en 23 maart 2014, NK Kitebuggy
wedstrijden op strand IJmuiderslag
(21/02/2014) u14.001148;
7 tot en met 9 juni 2014, international Modelbootregatta, Spaarnwoude, bij modelbootvijver De Ven
(24/02/2014)
u14.000938.
Ontheffing kamperen buiten
kampeerterrein art 4:26 APV
Velsen-Noord
op 24 en 25 juli Sportpark Rooswijk
(21/02/2014) u.13.002237.
Venten artikel 5:15 APV
ijsverkoop gemeente Velsen van
1 maart tot 1 november 2014
(19/02/2014) u14.001784.
Standplaats 5:18 APV
verkoop van oliebollen, Lange
Nieuwstraat t.h. van K. Zegelstraat
periode van 11 oktober tot en met
31 december 2014 (19/02/2014)
u14.001828.

Verordening Starterslening Velsen 2013
Burgemeester en wethouders
van Velsen maken met inachtneming van artikel 139 Gemeentewet bekend dat de raad van Velsen in zijn vergadering van 6 februari 2014 heeft besloten:

- de Verordening Staterslening
Velsen 2014 vast te stellen;
- de Verordening Starterslening
Velsen 2014 in werking te laten
treden daags na bekendmaking;
Inwerkingtreding
Deze verordening treedt in werking
op de dag na deze bekendmaking.

Inhoud
Startersleningen kunnen worden
aangevraagd voor het verwerven
van nieuw gebouwde koopwoningen in IJmuiden, waarvan de bouw
begint na deze bekendmaking. De
verwervingskosten mogen niet hoger zijn dan € 220.000. De starterslening bedraagt maximaal €
20.000.

Ter inzage
De tekst van (de wijziging van de)
verordening is in het elektronisch
gemeenteblad gepubliceerd. Een
uitdraai van het elektronisch gemeenteblad is ook in te zien bij de
balie van het stadhuis. De verordening wordt ook gepubliceerd op de
website van de gemeente Velsen:
www.velsen.regelingenbank.nl.
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Raadsplein 6 maart 2014
Op 6 maart 2014 om 19.30 uur vergadert de gemeenteraad. De raadsvergadering is openbaar en vindt plaats in de gerenoveerde raadzaal
van het stadhuis Velsen. De ingang voor de vergadering is aan het
Plein 1945.

1 Opening
2 Actualiteitenuurtje*
- inspreken inwoners
- vragenhalfuurtje raadsleden
3 Vaststellen: notulen en besluitenlijst raadsvergadering 6 februari 2014
4 Afhandelen: Lijst van aan de raad gerichte brieven
5 Actualisatie Lokaal Verkeers- en Vervoerplan (LVVP)
6 Financiële verordening, Toetsingskader garanties, borgstellingen en
verstrekking van geldleningen en het Afwijkingenbeleid
7 Bestemmingsplan Curaçaostraat
8 Papierloos werken
9 Fractieverantwoording 2013
10 Regionale Mobiliteitsvisie
11 Consultatie: Voornemen tot vernieuwing achtervang overeenkomst
met het Waarborgfonds Sociale Woningbouw (WSW)
12 Ontslagverzoek van mevrouw J.P.E.M. Huijs, raadsgriffier
13 Benoeming raadsgriffier
Over de onderwerpen die op de agenda staan kan niet worden ingesproken,
wel kan schriftelijk een reactie worden gegeven. Indien deze tijdig is ingeleverd – dat kan ook via de mail naar griffier@velsen.nl, – dan wordt de reactie vóór de vergadering naar de raadsleden doorgestuurd.
Het raadspleinboekje en de nieuwsbrief Raadsplein liggen ter inzage bij
de receptie van het stadhuis, evenals bij de bibliotheek aan het Dudokplein

te IJmuiden en de bibliotheek van Velserbroek aan het Maanbastion. Ook
kunt u de agenda en onderliggende stukken bekijken via de website raad.
velsen.nl
De raadsvergadering is live te volgen op RTV Seaport en raad.velsen.nl. Een
samenvatting van de raadsvergadering is terug te zien in de week na de vergadering op RTV Seaport en via uitzending gemist op www.rtvseaport.nl
*Raadsvergadering – ‘actualiteitenuurtje’
19.30 – 20.00 – inwoners aan het woord
Inwoners die zich van te voren hebben aangemeld kunnen gedurende 2 minuten een boodschap meegeven aan de raadsleden. Dit is niet bedoeld om
in te spreken over onderwerpen die op de agenda staan, maar om andere actuele en/of dringende zaken onder de aandacht van de raadsleden te
brengen. Deze inbreng moet wel betrekking hebben op onderwerpen waar
de raad over gaat of die relevant zijn voor de raad. Aanmelden: telefonisch
(0255-567502) of via de mail (griffier@velsen.nl) tot uiterlijk 16.00 uur op
de woensdag vóór de raadsvergadering.
De raad heeft in zijn vergaderingen van 6 februari 2014, voortgezet op 11 februari 2014, een besluit genomen over de volgende onderwerpen:
• Invoeren starterslening voor nieuwbouwwoningen IJmuiden
• Regionaal beleidskader decentralisatie AWBZ
• Beleidsplan Jeugdhulp IJmond gemeenten 2015-2018
• Kadernota Verbonden Partijen
• Bijdrage nieuw verdeelsysteem huurwoningen woningcorporaties
• Rekenkameronderzoek Onderwijshuisvesting
• Vrijwillige inzet in Velsen 2014-2017
• Benoeming bestuurslid Stichting Openbaar Primair Onderwijs IJmond

Aanwijzing brugdagen 2014
Burgemeester en wethouders van
de gemeente Velsen hebben in de
vergadering van 18 februari 2014
besloten vrijdag 2 mei 2014 (dag na

1 mei) en vrijdag 30 mei 2014 (dag
na Hemelvaart) aan te wijzen als
brugdag (verplichte vrije dag voor
medewerkers van de Gemeente Vel-

sen). Op deze dag zijn de gemeentelijke panden gesloten. Het besluit
treedt in werking op de dag na officiële bekendmaking en ligt voor ie-

dereen kosteloos ter inzage bij de
afdeling Human Resources van de
gemeente Velsen.
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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 onroerende zaakbelastingen
(OZB) zijn belastingen op onroerende 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 januari 2014 als eigenaar van een
onroerende zaak bij het Kadaster
bekend staat, moet u OZB aan de
gemeente betalen.
b. Gebruikersbelasting: als u op 1 januari 2014 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 verkoopt na 1 januari 2014 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 2014
bepalend is. Met wijzigingen in de
loop van het jaar mag de gemeente
geen rekening houden.
Rioolheffing
Over elke onroerende zaak die direct of indirect is aangesloten op de
gemeentelijke riolering wordt rioolheffing geheven. In ruil daarvoor
zorgt de gemeente voor aanleg, onderhoud en vervanging van de riolering. Met een onroerende zaak
wordt niet alleen een woning bedoeld, maar ook elk zelfstandig te gebruiken deel daarvan, bijvoorbeeld
een appartement, een boven- of benedenwoning, of een bedrijfsruimte.
Er zijn twee soorten rioolheffingen:
a. Eigenarenheffing: als u op 1 januari
2014 als eigenaar van een onroerende zaak bij het Kadaster bekend
staat, moet u Rioolheffing Eigendom aan de gemeente betalen.
b. Gebruikersheffing: als u op 1 januari
2014 als gebruiker van een onroe-

rende zaak bekend staat, moet u
Rioolheffing Gebruik aan de
gemeente betalen.

Rioolheffing voor panden waarvan slechts hemelwater wordt
afgevoerd (garages)
Met ingang van het belastingjaar
2008 is de Wet gemeentelijke watertaken in werking getreden. Met deze wet heeft de gemeente meer wettelijke verplichtingen gekregen. Naast
dat gemeenten verantwoordelijk zijn
voor de inzameling en het transport
van afvalwater van woningen en bedrijven, heeft de gemeenten nu ook
verantwoordelijkheid gekregen voor
hemelwater (regenwater) en grondwater.
Op grond van deze wet heeft de gemeenteraad besloten, dat panden
waarvan slechts hemelwater wordt
geloosd op de riolering niet langer
meer vrijgesteld zijn voor de rioolheffing. De rioolheffing zal zowel aan
de eigenaar als de gebruiker van deze
panden worden opgelegd.
Bij de rioolheffing wordt geen onderscheid gemaakt of het pand direct of
indirect is aangesloten op de gemeentelijke riolering.
Met ingang van het belastingjaar 2013
heeft de gemeenteraad de tarieven
voor panden, waarvan slechts hemelwater wordt geloosd op de gemeentelijke riolering, vastgesteld op de helft
van de algemene tarieven rioolheffing.
Hondenbelasting
Houdt u één of meer honden, dan bent
u verplicht hiervan aangifte te doen
voor de hondenbelasting. U kunt het
aangiftebiljet hondenbelasting telefonisch opvragen bij de gemeente
Velsen (0255-567200) of afhalen bij
de receptie van het Stadhuis, Dudokplein 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 afmeldingbiljet telefonisch opvragen bij de gemeente Velsen (0255-567200) of afhalen bij de
receptie van het Stadhuis, 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.

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 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 2014 en de waterschapsheffingen
2014. U doet er zeer verstandig aan het aanslagbiljet goed te bewaren,
omdat u de WOZ-waarde moet opgeven bij uw verzoek tot teruggaaf Inkomstenbelastingen 2014.
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 2014
Onroerende zaakbelastingen
• voor de eigenaar van een woning
• voor de eigenaar van een niet-woning
• voor de gebruiker van een niet-woning

0,1137% van de WOZ-waarde
0,2473% van de WOZ-waarde
0,1988% 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 €

101,95
72,67
50,97
36,33

Afvalstoffenheffing

€ 343,72

Hondenbelasting
Eerste hond
Tweede hond
Elke volgende hond

€ 87,01
€ 110,21
€ 123,79

Informatie en vragen
Internet: www.velsen.nl
Vragen over de aanslag/beschikking
Vragen over de betaling/aanmaning
Vragen over automatische incasso
Vragen over kwijtschelding

0255 - 567 200
0255 - 567 345
0255 - 567 345
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 08.30-17.00 uur
Meer informatie op de gemeentelijke website www.velsen.nl
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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 brochure ‘Hondenbeleid Velsen. Iedereen blij met uw hond’. Deze staat op
www.velsen.nl onder Digitaal Loket; u kunt hem ook afhalen bij de receptie van het stadhuis, Dudokplein
1 in IJmuiden. Telefonisch aanvragen kan ook via 0255-567200.
Afvalstoffenheffing
Wekelijks laat de gemeente uw
huisvuil ophalen door HVC (vroeger Reinunie). Voor de kosten van
inzameling en verwerking van uw
huishoudelijk afval vraagt de gemeente van u een bijdrage in de
vorm van een aanslag afvalstoffenheffing.
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Verhuizing en belastingen
Als u in de loop van 2014 naar een
andere gemeente verhuist, dan
heeft u recht op vermindering van
de aanslag rioolheffing (gebruik),
hondenbelasting en afvalstoffenheffing. De bedragen zullen worden verminderd voor de periode
dat u niet meer in de gemeente Velsen woont. Bij de berekening daarvan wordt uitgegaan van de datum
waarop u zich heeft laten uitschrijven in het bevolkingsregister. Laat
uw verhuizing daar dus tijdig in opnemen.
U hebt geen recht op vermindering van de aanslag rioolheffing (eigendom), omdat die aanslag wordt
vastgesteld naar de toestand op 1 januari 2014. Met wijzigingen in de
loop van het jaar mag de gemeente
geen rekening houden.

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.
Automatische incasso
Als het totaalbedrag van uw aanslag meer dan € 50,00 en minder
dan € 3.000,00 is, kunt u de gemeente machtigen voor automatische incasso van het aanslagbedrag. Het totaalbedrag van de
aanslag wordt dan in 10 termij-

nen van 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, te weten de aanslag moet worden betaald uiterlijk
2 maanden na de dagtekening van
het aanslagbiljet. De machtigingkaart zit bij uw aanslag.
Te late betaling
Bij te late betalingen neemt de gemeente maatregelen om het geld
te innen; daar worden extra kosten
voor in rekening gebracht.

Wet Waardering Onroerende Zaken (WOZ)
In de wet WOZ staat dat de waarde van alle onroerende zaken bepaald moet worden op een landelijke uniforme peildatum. Voor
het WOZ-tijdvak 2014 is de peildatum 1 januari 2013. Dit betekent dat de waarde van de onroerende zaak op 1 januari 2013 bepalend is voor de WOZ-waarde. Die
waarde gebruikt de gemeente als
basis voor de aanslag onroerende
zaakbelastingen 2014.

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 verkoopprijzen die gerealiseerd zijn rond de
waardepeildatum. Deze waardepeildatum ligt in het verleden om de gemeente de gelegenheid te geven de
verkoopprijzen zorgvuldig te analyseren. De peildatum voor de WOZwaarde in 2014 is 1 januari 2013.
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 onmiddellijk
in gebruik kan worden genomen. Bij
woningen is dat de vrije verkoopwaarde van de onroerende zaak. Er mag
dus geen rekening gehouden worden
met onder meer het waardedrukkende effect van verhuur of erfpacht.

Waardering van courante onroerende zaken
Met courante onroerende zaken worden woningen, winkels, kantoren en
dergelijke bedoeld. Voor de waardebepaling beschikt de gemeente over
allerlei informatie, zoals metingen
en verkoopprijzen uit het Kadaster,
huurprijzen, panoramafoto’s, luchtfoto’s en al eerder door de gemeente vastgelegde gegevens. Deze informatie vult de gemeente aan met gegevens over veranderingen in de afgelopen periode, zoals verbouwingen en
dergelijke. Nadat de kenmerken van
uw onroerende zaak zijn vastgesteld,
wordt onderzocht of de prijzen van
vergelijkbare onroerende zaken die
rond 1 januari zijn verkocht 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 onroerende zaken in een straat of buurt voldoende
om tot een waardetaxatie te komen.
Aan de hand van de verkoopprijzen
rond 1 januari 2013, de kenmerken
van de onroerende zaken en rekening
houdend met de onderlinge verschillen wordt de waarde van uw onroerende zaak bepaald.
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 te
verstrekken; dat staat in de Algemene
wet inzake rijksbelasting. In de Wet
WOZ wordt daarnaar verwezen in artikel 30, lid 1.

bouwing, verbetering, afbraak of
vernietiging, dan wel van veranderde bestemming;
c) van waarde verandert als gevolg
van een andere, specifiek voor de
onroerende zaak geldende bijzondere omstandigheid.

Waarderen andere onroerende
zaken
• Courante niet-woningen, zoals
winkels en kantoren, heeft de gemeente ingedeeld in klassecombinaties en gewaardeerd op basis van
beschikbare huurcijfers en koopsommen.
• Voor de waardering van incourante niet-woningen, zoals scholen,
maakt de gemeente gebruik van de
TIOX-applicatie van het WOZ-datacenter van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG). Met
deze applicatie kunnen gemeenten
en hun taxatiebureaus deze onroerende zaken online waarderen aan
de hand van landelijke taxatiewijzers van de VNG.

In aanbouw
De wet WOZ eist van de gemeente dat
ook onroerende zaken in aanbouw
worden getaxeerd. Voor in aanbouw
zijn onroerende zaken moet een getaxeerde waarde vastgesteld worden
voor het gedeelte dat gereed is op 1 januari van het belastingjaar (in dit geval 2014).

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 het verkeerde aan het begin van het kalenderjaar waarvoor de waarde wordt
vastgesteld; in dit geval dus op 1 januari 2014. Dat geldt in de situatie dat
een onroerende zaak:
a) opgaat in één of meer andere onroerende zaken;
b) verandert als gevolg van bouw, ver-

Taxatieverslag
Als u een nadere onderbouwing van
de waardebepaling van uw woning
wilt, kunt u een taxatieverslag van uw
onroerende zaak schriftelijk opvragen bij de werkeenheid Belastingen
en Invordering of via www.velsen.nl,
woz-loket. Daar kunt u ook een taxatieverslag opvragen van een niet-woning. Meer informatie over de waardebepaling en de wet WOZ kunt u vinden op de site www.wozinformatie.nl/
publieksinformatie.
Waarderingskamer
De Waarderingskamer (een zelfstandig onderdeel van het ministerie van
Financiën) is een onafhankelijk orgaan dat erop toeziet dat gemeenten
alle panden zorgvuldig waarderen
met in achtneming van de Wet WOZ.
Meer informatie op de site www.
waarderingskamer.nl.
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Kwijtschelding aanvragen Bezwaar maken
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 2014
Als u in 2013 volledige kwijtschelding van de gemeentelijke belastingen heeft ontvangen, kan de gemeente – onder bepaalde voorwaarden – advies inwinnen of u
daar in 2014 ook voor in aanmerking komt. Dat kan alleen als u de
gemeente toestemming heeft gege-

ven om die informatie op te halen
bij het Inlichtingenbureau (www.
inlichtingenbureau.nl).
Het
Inlichtingenbureau
controleert uw financiële situatie
(maandinkomen, vermogen en motorvoertuigbezit) en adviseert de
gemeente over de kwijtschelding.
Op het verzamelbiljet is de automatische kwijtschelding verwerkt
achter de rubriek ‘automatisch
verleende kwijtschelding’.
Tijdig aanvragen
Als u geen automatische kwijtschelding krijgt, kunt u kwijtschelding aanvragen met het verzoekformulier kwijtschelding.
Het verzoekformulier
kwijtschelding
Nadat u de aanslag(en) hebt ontvangen, kunt u het verzoekformulier kwijtschelding telefonisch opvragen bij de gemeente Velsen
via het algemene nummer 0255567200, of afhalen bij de receptie van het Stadhuis, Dudokplein 1
te IJmuiden. U kunt het formulier
ook downloaden via internet. Ga
naar www.velsen.nl, Digitaal Loket.

U kunt alleen schriftelijk bezwaar
maken tegen uw aanslag/Woz-beschikking. Dat moet binnen zes
weken na de datum op uw aanslag
of beschikking.
In uw bezwaarschrift vermeldt u uw
aanslagnummer, uw naam, adres, telefoonnummer en de datum waarop
u uw bezwaarschrift opstelt en de reden van uw bezwaar. Daarna ondertekent u het bezwaarschrift en stuurt u
dit naar de heffingsambtenaar, werkeenheid Belastingen en Invordering,
Postbus 465, 1970 AL IJmuiden. Binnen twee weken na ontvangst krijgt
daarvan een schriftelijke bevestiging.
Elektronische bezwaarschriften wor-

den niet in behandeling genomen.
Ook als u bezwaar heeft ingediend,
moet u toch eerst uw aanslag betalen. De gemeente neemt elk binnengekomen bezwaar serieus. Als uw bezwaarschrift gegrond blijkt, krijgt u
het teveel 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 iemand
anders vragen om dat voor u te doen.
Als u iemand machtigt om namens u
bezwaar te maken, moet u bij het bezwaar wel een ondertekende machtiging doen.

Digitale aanslag
Van een papieren aanslagbiljet
naar een digitaal aanslagbiljet.
Steeds meer bedrijven en organisaties maken gebruik van internetbankieren om facturen, aanslagen
en waardedocumenten digitaal aan
te leveren. Sinds 1 december 2012
biedt de gemeente Velsen haar inwoners nu de mogelijkheid om de
gemeentelijke belastingaanslag digitaal te ontvangen. De betalingswijze is het zelfde als via een ‘papieren’ aanslag en is vermeld op de
achterzijde van het aanslagbiljet.

Uw digitale aanslag wordt 7 jaar bewaard binnen uw internetbankieren.
Op het aanslagbiljet kan het volgende zijn opgenomen: ‘Uw WOZ-beschikking, uw aanslag onroerende
zaakbelasting, afvalstoffenheffing,
rioolheffing en hondenbelasting.’
Wilt u uw gemeentelijke aanslag
in het vervolg digitaal ontvangen,
meldt u zich dan aan via www.velsen.aanmeldenvoorfinbox.nl

WOZ-bezwaar laten indienen door bureau
De laatste tijd verschijnen in de
pers regelmatig berichten over
bureaus en makelaars die zich
opwerpen als belangenbehartiger voor de burger bij de bezwarenafhandeling Wet Waardering
onroerende zaken. Argumenten
zoals: “WOZ-waarde te hoog?
Wij maken gratis bezwaar voor
u!” worden aangehaald om hen
kosteloos (no cure no pay) in te
schakelen voor het indienen van
een bezwaarschrift. Het klinkt
mooi, maar hoe werkt het nu eigenlijk?
Het is belangrijk om te weten dat deze bureaus en makelaars voor zaken
waarbij het bezwaar is toegekend en
de WOZ-waarde is gewijzigd, de volgende door regelgeving vastgestelde
kostenvergoeding van de gemeente
krijgen:

• Vergoeding voor het indienen bezwaarschrift bedraagt € 243,• Vergoeding voor het bijwonen
hoorzitting bedraagt € 243,• Vergoeding voor het indienen
taxatierapport bedraagt € 242,• Totale vergoeding aan bureau/
makelaar bedraagt € 728,Deze kosten kunnen nog verder oplopen als het een niet-woning betreft of als een beroepsprocedure
volgt.
In de praktijk komt het er op neer
dat als in een bezwarenprocedure in 2014 de WOZ-waarde van een
woning met € 10.000,- wordt aangepast, dit een vermindering van de
aanslag oplevert van € 11,37. Het bureau of makelaar krijgt vervolgens
voor zijn werkzaamheden een bedrag van € 728,- uitbetaald. Deze
kosten worden gedekt uit de algeme-

ne middelen van de gemeente. Dat
kan gevolgen hebben voor het geld
dat de gemeente heeft voor andere
voorzieningen.
Bezwaar maken
De gemeente doet haar best de
WOZ-waarde zo nauwkeurig mogelijk te bepalen. Als u van mening
bent dat de gemeente niet correct
heeft vastgesteld, kunt u dit eenvoudig via een bezwaarschrift aan de gemeente kenbaar maken. Een taxatierapport hoeft niet te worden opgemaakt en meegezonden. Een taxatierapport in de bezwaarfase heeft
niet per se een toegevoegde waarde.
De gemeente wil net als u graag dat
de WOZ-waarde klopt. Wij hebben
er geen enkel belang bij om de WOZwaarde te hoog vast te stellen.
Als blijkt dat wij de WOZ-waarde van uw woning niet correct heb-

ben vastgesteld dan passen we deze
graag voor u aan.
In beroep tegen de uitspraak
Heeft u een bezwaarschrift ingediend, en bent u het niet eens met
de uitspraak van de gemeente, dan
staat het u uiteraard vrij om al dan
niet onder begeleiding van een bureau of makelaar tegen de uitspraak
in beroep te gaan.
Vragen
Heeft u nog vragen? Belt u dan met
de medewerkers van het KCC van
de gemeente Velsen via telefoonnummer 0255 567200 of stuur een
e-mail naar belastingen@velsen.nl.
En doet u dat vooral ook als u vragen of twijfels heeft over uw WOZbeschikking of over één van de gemeentelijke heffingen. Wij helpen u
graag en altijd gratis!

