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RECTIFICATIE
Belastingtarieven 2013
In de Belastingspecial van 26 februari stonden in het stuk over de
tarieven twee fouten, die zijn ontstaan bij de opmaak van de krant.
Het gaat om de Rioolheffing voor de eigenaar en voor de gebruiker.
In onderstaande tabel staan de goede bedragen. In de toelichting
die iedereen bij zijn aanslag in de brievenbus heeft gekregen, kloppen de bedragen wel.
Onroerende zaakbelastingen
Voor de eigenaar van een woning
Voor de eigenaar van een niet-woning
Voor de gebruiker van een niet-woning

0,1027% van de WOZ-waarde
0,2257% van de WOZ-waarde
0,1814% 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

€ 337,20

Hondenbelasting
Eerste hond
Tweede hond
Elke volgende hond

€ 91,71
€ 116,17
€ 130,49

110,26
71,32
55,13
35,65

Regionaal Actie
Programma Wonen
Wethouder Wonen van Velsen, Robert te Beest, tekent voor het Regionaal Actie Programma Wonen ZuidKennemerland en IJmond. ‘Samen
oplossingen bedenken voor de ver-

stopte woningmarkt in de regio’ is
de bedoeling van het actieplan. De
ondertekening vond op 28 februari
2013 plaats.
(foto: Ted Jansen)

Cursus ‘raadslid worden’
Nieuwe trap IJmuiderslag is groot succes
De nieuwe trap bij de IJmuiderslag is in de maak. Op 27 maart
wordt hij in gebruik genomen.
Daarna wordt de winnaar van de
prijsvraag bekendgemaakt.
De oude trap is na 25 jaar trouwe
dienst vervangen; de veiligheid kon
niet langer worden gegarandeerd. De
vorm van het nieuwe ontwerp is aangepast aan de omgeving. Na de opening wordt tevens de prijs uitgereikt
van de prijsvraag die vorige maand

is uitgeschreven om de trap van een
naam te voorzien.
Er waren 120 inzendingen, waaronder een flink aantal zeer creatieve.
De jury heeft daaruit een winnaar
gekozen – voorwaar geen gemakkelijke klus. De jury prijst de creativiteit van de Velsenaren dan ook uitbundig. Winnaar en de nieuwe naam
worden direct na de officiële opening
bekendgemaakt.

De griffie heeft maar liefst vijftig aanmeldingen binnen van inwoners uit Velsen die geïnteresseerd zijn in het werk van een
raadslid. Om deze belangstellenden te plaatsen, organiseert de
gemeenteraad nu een tweede serie cursussen in de maand mei.
Daarmee is de cursus ‘Raadslid
worden, iets voor u’ definitief gesloten.

(foto: Gemeente Velsen)

Wie nog belangstelling heeft voor

het werk van de gemeenteraad kan
contact opnemen met een van de politieke partijen die actief zijn in Velsen. Uiteraard bent u als belangstellende inwoner ook altijd welkom bij
een van de vergaderingen van het
Raadsplein, al of niet als Gast van
de Raad. Kijk voor meer informatie
over Gast van de Raad op de website
raad.velsen.nl/contact-met-de-raad
en voor meer informatie over de politieke partijen in Velsen op raad.velsen.nl/gemeenteraad.
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Fast Flying Ferry
stopt in 2014
De provincie Noord-Holland
stopt met ingang van 2014 de
Fast Flying Ferry verbinding
tussen IJmuiden en Amsterdam.
Nadat begin 2012 de dienstregeling
vanwege de vaarveiligheid noodgedwongen teruggebracht is naar één
boot per 40 minuten, is het reizigersaantal op deze verbinding fors
gedaald. Hierdoor vindt de provincie
dat er geen rendabele toekomst meer
is voor deze bootverbinding. De gemeente is daar niet gelukkig mee.

Het besluit van de provincie heeft
dan ook geleid tot veel reacties uit
de samenleving. De bootverbinding
is immers naast een uniek kenmerk
van openbaar vervoer ook belangrijk
voor scholieren, forensen en toeristen.
Kijk voor meer informatie over het
besluit van de provincie op http://
www.noord-holland.nl/web/Actueel/Nieuws/Artikel/Vanaf-2014geen-Fast-Flying-Ferry-meer-tussen-Velsen-en-Amsterdam.htm.

JOP Velsen-Noord
Donderdag 28 februari heeft
wethouder Robert te Beest de
Jongerenontmoetingplek (JOP)
aan de Pontweg/Grote Hout- of
Koningsweg in Velsen-Noord geopend.

Het is de eerste in Noord-Holland en
de tweede in Nederland met WiFiverbinding. Hierdoor kunnen jongeren gebruik maken van internet
rondom de overdekte ontmoetingsplek.(foto: Ko van Leeuwen)

Vervolg strandschoonmaak
Geen plastic meer, geen glas of
vislijnen op het strand tussen de
Noordpier en wijk aan Zee – dat
is de bedoeling van de schoonmaakactie in de middag van zaterdag 23 maart a.s. Alle hulp is
welkom!

Brakland Oud IJmuiden
In februari zijn er twee bijeenkomsten geweest met inwoners en andere betrokkenen bij het brakland in
Oud-IJmuiden.

Landschap Noord-Holland werkt de
ideeën uit in een plan van aanpak.
(foto: gemeente Velsen)

Op 23 maart a.s. wordt tussen 12.30
en 16.00 uur het strand tussen de
Noordpier en Wijk aan Zee schoongemaakt. Alle hulp is welkom. Wie
mee wil helpen, kan zich aanmelden via www.facebook.com/HoeHetOokKan of via hoehetookkan@live.
nl. Simone Bontenbal is de stuwende

kracht achter deze actie.
Verzamelen om 12.30 uur bij paviljoen Timboektoe; afsluiten op 16.00
uur bij de Sun Sea Bar. Dit paviljoen
ondersteunt samen met Timboektoe, Aloha en het Bolwerk de actie
door de deelnemers een drankje te
schenken. Surfschool Ozlines werkt
ook mee.
Deze activiteit is een vervolg op de
schoonmaakactie van 16 februari jl.
op het IJmuiderstrand, die ongeveer
2500 kilo afval opleverde.
(foto: gemeente Velsen)
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Informatieavond voorontwerp Averijhaven
Het voorontwerp bestemmingsplan Averijhaven en de ontwerp
milieu-effectrapportage worden
gepresenteerd op een informatieavond op 12 maart in Thalia.
De avond begint om 19.15 uur.
Het voorontwerp bestemmingsplan
Averijhaven maakt het mogelijk het
slibdepot aan het einde van de Reijn-

dersweg te ontmantelen en een haven aan te leggen met een voorziening voor het overslaan van bulkgoederen van zeeschepen in binnenvaartschepen: een lichtervoorziening. Voor het bestemmingsplan
is een milieu-effectrapportage opgesteld die gelijktijdig met het voorontwerp bestemmingsplan ter visie
wordt gelegd.

Op 12 maart 2013 is de informatiebijeenkomst in het Thalia Theater.
Om 19.30 uur worden het voorontwerp bestemmingsplan en de ontwerp milieu-effectrapportage kort
gepresenteerd. Daarna kan iedereen vragen stellen over het plan, de
rapportage en de procedure. De inloop begint om 19.15 uur en duurt tot
21.00 uur.

De inspraak duurt van vrijdag 22 februari 2013 tot en met donderdag 4
april 2013. Beide stukken liggen ter
inzage bij de receptie van het stadhuis en de centrale bibliotheek en
zijn te raadplegen via www.velsen.nl
en www.ruimtelijkeplannen.nl. Op
de site van Velsen, onder Bekendmakingen van 21 februari 2013, staat
hoe u kunt inspreken.

Nieuwe Jeugdzorg
in de IJmond
Wie kan met wie samenwerken, welke rol moet het Centrum
voor Jeugd en Gezin hebben in
de nieuwe jeugdzorg – over deze thema’s spraken betrokken
organisaties en gemeenten in
de IJmond, donderdag 7 maart
2013.
De organisaties in de IJmond die
zich met zorg voor jeugd bezighouden, ontwikkelen de nieuwe jeugdzorg stap voor stap samen met de betrokken gemeenten. Op 7 maart was
de gezamenlijke aftrap in Beverwijk.
De wethouder Jeugdbeleid van Beverwijk H. Erol heette iedereen welkom en prof. dr. Van Yperen van het
Nederlands Jeugdinstituut schetste
een visie op de jeugdzorg, het nieuwe
stelsel en hoe dat er in de praktijk uit

kan zien. Daarna gingen de aanwezigen uiteen in vijf groepen voor workshops. De leiding van de middag was
in handen van regionaal projectleider Gea de Jong (foto).
In de workshops spraken de deelnemers over de rol van het Centrum
van Jeugd en gezin, samenwerking,
versterking wijkgericht werken, andere geldstromen en over de inkoop
van zorg en hulpaanbod. Deze vijf
thema’s zijn de basis van de nieuwe
jeugdzorg.
In 2015 worden de gemeenten verantwoordelijk voor de hele jeugdzorg. In de IJmond is het gesprek
volop aan de gang over hoe dat het
beste kan worden georganiseerd.
(foto: Reinder Weidijk)

Verkeersveiligheid
basisschoolkinderen
Wat ziet een vrachtwagenchauffeur en wat ziet hij niet, waarom moet je eerst kijken en dan
pas oversteken – kinderen op de
basisschool kunnen de komende
maanden oefenen met verkeersveiligheid.
Kinderen die veilig deelnemen aan
het verkeer – dat is de bedoeling van
diverse activiteiten in de gemeente
Velsen in maart en april. In maart is
er op verschillende locaties het dode
hoekproject ‘veilig op weg’, bestemd
voor alle groepen 7 van de basisscholen. Kinderen kunnen in een geparkeerde vrachtwagen gaan zitten om
zelf te zien wat een vrachtwagenchauffeur wel of niet kan zien. Tegelijkertijd wordt op dezelfde locatie
een aantal oefeningen in fietsvaardigheid gedaan.
Een aantal scholen kan meedoen
aan ANWB Streetwise, een project
waarin oefeningen zitten voor verschillende groepen kinderen van de

basisschool. En alle scholen kunnen
donderdag 11 april meedoen aan het
landelijke schriftelijke verkeersexamen en aan de praktische verkeersexamens daarna.
De praktische oefeningen zijn een
goede aanvulling op de theorielessen
die kinderen op school krijgen over
de betekenis van verkeersborden, de
voorrangsregels, gedragsregels e.d..
De beste oefening echter is die in de
praktijk, door – samen met de ouders
– veel te lopen en te fietsen. Zo doen
kinderen goede verkeerservaring op,
die ze nodig hebben om later veilig
zelfstandig naar school of de club te
kunnen fietsen.
Het goede voorbeeldgedrag van ouders is hier heel belangrijk bij, omdat
kinderen alles nadoen.
Voor sommige projecten wordt op
enkele plaatsen een wegvak tijdelijk
afgesloten. De fietsexamens worden
over normaal opengestelde wegen
afgenomen.

Infopagina
7 maart 2013

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

Bekendmakingen
De website www.velsen.nl is hét startpunt
voor al uw vragen over de gemeente Velsen.
Hier vindt u mee 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.

dag een afspraak maken. U kunt elke werkdag
van 09.00 tot 17.00 uur bellen met het Klant Contact Centrum: 14 0255.

Voor inhoudelijke vragen over het bestemmingsplan, omgevingsvergunning of daaraan
gerelateerde vragen kunt u een afspraak maken
met één van vakspecialisten via 14 0255.

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

Burgerzaken werkt uitsluiten op afspraak. Via
onze website www.velsen.nl kunt u 24 uur per

Aanvragen
Burgemeester en wethouders
van de gemeente Velsen maken
bekend dat zij in de periode van
23 februari 2013 tot en met 1
maart 2013 de volgende aanvragen hebben ontvangen voor een
omgevingsvergunning op grond
van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht. De datum
van ontvangst is tussen haakjes
vermeld.

IJmuiden
Lariksstraat 2 A, plaatsen erker
(26/02/2013) w13.000068;
Kennemerstrand ong., organise-

ren dance festival (26/02/2013)
w13.000067.
Velsen-Zuid
Heuvelweg
6-8,
aanbrengen
nieuwe kozijnen (28/02/2013)
w13.000072;
Stelling 37, oprichten garage/berging (28/02/2013) w13.000069.
Santpoort-Noord
Hoofdstraat 120, kappen 2 bomen
(28/02/2013) w13.000070;
Dokter de Grootlaan 3, plaatsen
schutting
(25/02/2013)
w13.000066;

Bickerlaan 30, aanleggen parkeerplaats en plaatsen erfafscheiding
(25/02/2013) w13.000065.

Rooswijkerlaan 2, plaatsen luifels
en berging (01/03/2013)

Driehuis
Duin en Kruidbergerweg ong.,
kappen 2 bomen (28/02/2013)
w13.000071.

boom

Velserbroek
Geen mededelingen
Velsen-Noord
Leeghwaterweg 37, slopen geschakelde bouwketen (kantoorunits)
(01/03/2013) w13.000074;

Santpoort-Zuid
Jagtlustlaan 5, kappen
(25/02/2013) w13.000064.

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.

Vergunningaanvragen Koninginnedag 2013
Ondernemers, verenigingen en
particulieren die op Koninginnedag een evenement organiseren dienen hiervoor een vergunning aan te vragen. Let wel: alleen kleine evenementen zoals
een buurtbarbecue óf evenementen die voor 15 oktober 2012 bij
de gemeente zijn aangemeld komen voor een vergunning in aanmerking.

Het aanvraagformulier voor de evenementenvergunning kunt u vinden

op de website van de gemeente www.
velsen.nl digitaal loket, trefwoord
evenement.
Voor de verstrekking van zwakalcoholische dranken op het evenemententerrein dient een ontheffing artikel 35 van de Horecawet te worden
aangevraagd.
Het aanvraagformulier ontheffing
artikel 35 kunt u vinden op www.velsen.nl digitaal loket, trefwoord alcohol.

Bij de aanvraag dient een kopie van de ondertekende verklaring Sociale hygiëne en een kopie
van het identiteitsbewijs (geen rijbewijs) te worden overlegd van de
drankverstrekker(s).
Tent
Voor de plaatsing van een tent waar
meer dan 50 personen in (kunnen)
verblijven is een gebruiksvergunning vereist.
Het aanvraagformulier kunt u vin-

den op www.velsen.nl digitaal loket, trefwoord gebruiksvergunning.
U kiest hierna gebruiksvergunning
brandveiligheid bij tijdelijke bouwwerken en inrichtingen.
De aanvragen moeten uiterlijk 22
maart a.s. bij de gemeente Velsen
binnen zijn.
Alleen tijdig en compleet ingevulde
aanvragen worden in behandeling
genomen.
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Besluiten
Op grond van de Algemene wet
bestuursrecht kan een belanghebbende bij het (de) onderstaande besluit(en) gedurende
zes weken na de dag van verzending van het besluit een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij
het bestuursorgaan dat het besluit heeft genomen (college van
Burgemeester en wethouders van
Velsen of Burgemeester van Velsen, Postbus 465, 1970 AL IJmuiden), dan wel langs elektronische weg (elektronisch formulier
op www.velsen.nl; werkt alleen in
combinatie met inloggen via DigiD). In spoedeisende gevallen
kan een voorlopige voorziening
worden gevraagd bij de voorzieningenrechter van de Rechtbank

Haarlem, sector bestuursrecht,
Postbus 1621, 2003 BR Haarlem.
Een voorlopige voorziening kan
alleen worden aangevraagd, indien er ook een bezwaarschrift is
ingediend.
Burgemeester en wethouders van
Velsen hebben de volgende besluiten genomen (de datum van
vergunningverlening is tussen
haakjes vermeld):

Verleende omgevingsvergunningen - reguliere procedure
IJmuiden
Trompstraat 10, wijzigen voorgevel
(27/02/2013) w13.000005;
Zandhaver 58, wijzigen voorgevel
(27/02/2013) w13.000006;

Stephensonstraat 70 A, uitbreiden
basisschool
(27/02/2013)
w13.000009;
Kaplanstraat 7, verhogen dak
(28/02/2013) w13.000017.

Velsen-Noord
Geen mededelingen

Santpoort-Noord
Geen mededelingen

Verleende APV-vergunningen

Santpoort-Zuid
Jagtlustlaan 5, kappen
(05/03/2013) w13.000064.

boom

Velserbroek
Geen mededelingen
Velsen-Zuid
Geen mededelingen

Driehuis
Geen mededelingen

Evenementen art. 2:17 APV
Velserbroek
avondvierdaagse Velserbroek, 11
tm 14 juni 2013, (04/03/2013)
u13.001743.
Snuffelmarkt art. 5:22 APV
Velserbroek
zondag 24 maart 2013 van 09:00
uur tot 15:00 uur, Het Polderhuis,
Vestingplein 58 te Velserbroek.
(27/02/2013) u13.002324.

Ontwerpbesluiten - uitgebreide procedure
Burgemeester en wethouders
van Velsen maken bekend dat
zij het voornemen hebben een
omgevingsvergunning te verlenen voor de onderstaande aanvragen.
Deze
aanvra(a)g(en)
met bijbehorende ontwerpomgevings-vergunning(en),
de
ontwerpverklaring(en) van geen
bedenkingen en overige bijbehorende stukken liggen met ingang van 8 maart 2013 gedurende zes weken ter inzage bij de afdeling Publiekszaken. Tevens zijn

deze stukken digitaal in te zien op
de website velsen.nl via het menu
bekendmakingen/downloads ontwerpomgevingsvergunning.

Tijdens deze periode van terinzagelegging, kan eenieder naar keuze
mondeling of schriftelijke zienswijzen inbrengen tegen zowel de ontwerpomgevingsvergunning als de
ontwerpverklaring van geen bedenkingen. Zienswijzen moeten worden
gericht aan het college van burgemeester en wethouders van Velsen,

werkeenheid Vergunningen, Postbus 465, 1970 AL IJmuiden (bezoekadres Dudokplein 1 te IJmuiden).
Voor het kenbaar maken van mondelinge zienswijzen kunt u contact
opnemen met de werkeenheid Vergunningen, telefoon 140255. Het betreft de volgende ontwerpbesluiten:
IJmuiden
Cruiseboulevard 10, het plaatsen van een bagagetent (tijdelijk)
w12.000427.

Santpoort-Zuid
Wüstelaan 59, het splitsen van
een woning in twee woningen
w12.000583.
IJmuiden
Rembrandtlaan 45 en 47, het realiseren van twee appartementen in een
bestaand pand (voormalig jeugdtheater) w12.000507.
Ingediende aanvragen horeca/
apv/evenementen
Geen mededelingen

Raadsplein 14 maart 2013
Op 14 maart 2013 vergadert de gemeenteraad Velsen in de tijdelijke locatie, Tata Steel Stadion (de thuisbasis van voetbalclub Telstar) aan de
Minister van Houtenlaan 123 in Velsen-Zuid.

De agenda voor de Carrousel is als volgt:
Ruimte 1
19.30-21.00 Bestemmingsplan Santpoort-Zuid
Ruimte 2
19.30-21.00

Provinciaal inpassingsplan Zeetoegang IJmuiden

Inspreken tijdens de carrousel:
Over beide sessies kan worden ingesproken.
Om in te spreken kunt u zich tot uiterlijk woensdag 13 maart 16.00 uur
aanmelden bij de Griffie, tel. 0255 567502 of via email: griffier@velsen.nl

Over de onderwerpen die op de agenda staan, kan ook schriftelijk een reactie worden gegeven. Indien deze tijdig is ingeleverd – dat kan via email: griffier@velsen.nl, - dan wordt de reactie vóór de vergadering naar de raadsleden doorgestuurd.
Het raadspleinboekje en de nieuwsbrief 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 via Seaport TV. Een samenvatting van
de raadsvergadering is terug te zien in de week na de vergadering op Seaport
TV en via uitzendinggemist op www.seaporttv.nl

