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Wist u dat…

…de gemeente geen
kelders waterdicht maakt?

U bent van
harte welkom

De gemeente krijgt regelmatig
klachten van inwoners dat er water in hun kelder staat. Dat is natuurlijk erg vervelend. Hoe krijg
je de kelder weer droog en wie
is daar verantwoordelijk voor?
Wat is de invloed van grondwater en hoe houd je de kruipruimte droog?

Nieuwjaarsreceptie 2018

Het gemeentebestuur van Velsen wenst u
een goede gezondheid in 2018
Voor een persoonlijke uitwisseling van
nieuwjaarswensen nodigen wij u van harte
uit voor de nieuwjaarsbijeenkomst.

Elke eigenaar is verantwoordelijk
voor alles op zijn eigen perceel, zo
staat het in de wet. Een perceel is
een huis (met of zonder tuin) of een
bedrijfspand (met of zonder grond
eromheen). Eigenaren zijn daarmee ook verantwoordelijk voor het
grondwater ter plekke. De gemeente is eigenaar van allerlei panden
en stukken grond - straten, wegen,
plantsoenen - en is verantwoordelijk voor het grondwater daar.

Deze vindt plaats op maandag 8 januari 2018
van 17.00 tot 19.00 uur in het Gemeentehuis,
Plein 1945 te IJmuiden.
Het gemeentebestuur heeft er voor gekozen om geen
persoonlijke uitnodigingen te versturen.
Deze publicatie komt daarvoor in de plaats.

Maak natte kelders waterdicht
De vloer of de muren van een kelder
kunnen poreus zijn geworden. Dan
kan er grondwater naar binnen sijpelen en wordt de keldervloer nat.
De eigenaar moet er dan voor zorgen
dat de kelder waterdicht wordt gemaakt. Vergelijk het met kozijnen of
het dak; die moeten ook onderhouden worden om vocht buiten te houden. Een kelder waterdicht maken is
wel vakwerk. We raden u aan om dat
door een professioneel bedrijf te laten doen.

Het oude zwembadje hoort bij het restafval.
Was je al van plan om naar het afvalbrengstation te gaan,
dan kun je hem ook daar inleveren.
Vragen? hvcgroep.nl

Foto: Eric van Leuven
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Grondwater stijgt en daalt
Om droge voeten te houden, neemt
de gemeente allerlei maatregelen,
zoals drainage aanleggen. Dat helpt
wel, maar heel plaatselijk. De straat

waar u aan woont, blijft dan misschien wel droog, maar uw kelder
kan toch blank staan. De grondwaterstand wisselt: regent het veel,
dan staat het grondwater hoger. Is
het lange tijd droog, dan staat het
grondwater lager. De Velsense bodem is als het ware een spons van
zand, veen of klei waar water in zit.
Dat water moet vanzelf ‘uitzakken’
en kan niet snel weggepompt worden zoals dat in een sloot wel kan.
Kruipruimtes kun je isoleren
Water in de kruipruimte onder uw
huis hoeft geen probleem te zijn. Zeker niet als de overlast kortstondig
is (een paar weken). Kruipruimtes
zorgen ervoor dat u het in de woonkamer niet merkt dat de bodem onder uw huis meer of minder nat is.
Voorwaarden zijn goede ventilatie en goed onderhoud van uw huis
(metselwerk). Controleer daarom
regelmatig - zeg eens per kwartaal of de ventilatiegaten schoon zijn en
vrij van onkruid. Veel oude woningen hebben een houten vloer met
weinig of geen isolatie. Als het dan
vochtig is in de kruipruimte, merkt
u dat wél in huis; het is minder behaaglijk, en u moet harder stoken
om het warm te krijgen en te houden. U kunt de bodem van de kruipruimte isoleren met schelpen of
piepschuim. Of u isoleert de onderkant van de vloer. Dan wordt uw
huis droger en behaaglijker, en het
scheelt in de stookkosten. Ook voor
deze maatregelen adviseren wij om
een professioneel bedrijf in te schakelen; dan weet u zeker dat het goed
gebeurt. (foto: gemeente Velsen)
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Wie worden de Velsense sportkampioenen van 2017?
De gemeente Velsen vraagt iedereen om kandidaten voor te
dragen voor de titel van Velsense Sportman, Sportvrouw, Sportploeg, Talent (tot 18 jaar) en Master (vanaf 40 jaar) van het jaar
2017.

De winnaars worden bekendgemaakt tijdens het Sportgala op vrijdag 9 maart 2018 in het Thalia Theater in IJmuiden. Bent u iemand die
aan onderstaande voorwaarden voldoet of kent u iemand, of een team,
dat aan onderstaande voorwaarden
voldoet, geef deze sporter(s) dan
vóór 22 januari 2018 op via de aanmeldknop op de website van www.
sportgalavelsen.nl of stuur een email naar sportgala@velsen.nl.
Elk jaar kiest de gemeente Velsen haar sportkampioenen en worden andere sporters in het zonnetje gezet. Wie een kandidaat kent,
mag hem of haar of een heel team
voordragen. Er zijn vijf categorieen: Sportman, Sportvrouw, Sport-

ploeg, Talent en Master. De prestatie dient behaald te zijn in het kalenderjaar 2017 en de sport moet onderdeel zijn van een sportbond die
aangesloten is bij het NOC*NSF.
Een deskundige jury bepaalt wie de
winnaars zijn. De prijsuitreiking
vindt plaats in het Thalia Theater in
IJmuiden en de presentatie van het
Sportgala is in handen van Frank
Snoeks, sportverslaggever bij Studio Sport.
Wie kun je nomineren?
Individuele sporters die lid zijn van
een Velsense vereniging; dat mag
een niet-Velsenaar zijn die lid is van
een Velsense vereniging of een Velsenaar die lid is van een niet-Velsense vereniging. Teamsporters die
uit Velsen komen en lid zijn van een
team dat niet uit Velsen komt worden individueel genomineerd.
Hele teams, als het een Velsens team
is, inclusief alle niet-Velsense leden.
Aan welke criteria moet de nominatie voldoen?

Nieuwe wieken in het voorjaar

- Als je 1e, 2e of 3e bent geworden bij
een Nederlands kampioenschap
van een toernooi of wedstrijdenreeks.
- Als je 1e, 2e of 3e bent geworden bij
een Europees kampioenschap.
- Als je 1e, 2e of 3e bent geworden bij
een Wereldkampioenschap.
- Als je 1e, 2e of 3e bent geworden bij
een Wereldbekerkampioenschap.
- Als je 1e, 2e of 3e bent geworden bij
een Europacupwedstrijd.
- Als je 1e, 2e of 3e bent geworden bij
een wedstrijd van vergelijkbaar niveau als de punten onder b) tot en
met e).
- Als je een individuele sportprijs
hebt gewonnen van een officiële
sportbond.
- Als je een individuele sportprijs
hebt gewonnen tijdens een internationaal toernooi.
Aanmelden.
Nominaties moeten vóór 22 januari 2018 worden doorgegeven via
de aanmeldknop op de website van
www.sportgalavelsen.nl Ook kunt

u de nominaties mailen naar sportgala@velsen.nl. Voor vragen kunt u
bellen met Simon de Weers, afdeling
Sportzaken gemeente Velsen: 0628302505. (foto: Reinder Weidijk)

Elke boom is geld waard

Korenmolen De Zandhaas Lever je kerstboom in!
Op woensdag 10 januari kun je
weer kerstbomen inleveren voor
verbranding. Elke boom is 50 eurocent waard. Heb je er veel? Breng
ze dan naar de brandplaatsen aan
de Heerenduinweg in IJmuiden en
het grasveld aan de Hagelingerweg
(circusveld) in Santpoort-Noord.

De wieken van De Zandhaas in
Santpoort-Noord worden dit
voorjaar vervangen, dan kunnen
ze weer draaien! Sinds mei 2017
hebben ze stilgestaan door een
mankement.

In mei 2017 lichtte de Rijksdienst
voor het Cultureel Erfgoed de moleneigenaren in over mogelijke gebreken aan hun molens. Van de
circa 1.200 molens in Nederland
zijn er 48 die zogenaamde deelbare wieken hebben – wieken die
uit meerdere delen bestaan. Deze wieken zijn na 2011 gemaakt en
het ontwerp was destijds door de
Rijksdienst goedgekeurd.
In mei bleek, dat de bouten van deze verbinding onder bepaalde omstandigheden kunnen afbreken.
Daardoor was het helemaal zeker of de wieken goed zouden blijven zitten. Om risico’s te vermijden, zijn deze 48 molens uit voorzorg stilgezet – waaronder Korenmolen De Zandhaas in SantpoortNoord. Eind november 2017 kwam
de Rijksdienst de gedupeerde moleneigenaren tegemoet in de kos-

ten van vervanging (ca. € 112.000,-). Toen konden de eigenaren de
reparatie gaan regelen.
Molenbouwer Groot Wesseldijk
BV uit Lochem doet zijn best om
de wieken van Korenmolen de
Zandhaas te vervangen voor de
Nationale Molendagen op 12 en 13
mei 2018. (foto: gemeente Velsen)

De bomen kunnen worden ingeleverd
op de volgende plaatsen:
muiden
ennemerplein, Plein
40-45, Canopusplein van 12.30 tot
15.30 uur
muiden eerenduinweg, brandplaats van 12.30 tot 19.00 uur
elsen- oord
tratingplantsoen
van 12.30 tot 15.30 uur
elserbroek estingplein van 12.00
tot 16.00 uur
elsen- uid voor de brandweerkazerne van 12.30 tot 15.30 uur
rie uis rie ui erkerkweg naast
de kerk van 12.30 tot 15.30 uur
antpoort- uid
illem de wi gerlaan naast het station van 12.30
tot 15.30 uur
antpoort- oord agelingerweg /
Burgemeester Weertplantsoen van
12.30 tot 15.30 uur
antpoort- oord
agelingerweg
op het veld bij de brandplaats t.h.v.
Biezenweg van 12.30 tot 19.00 uur.

Verbranding
Op woensdag 10 januari om 18.30 uur
aan de Heerenduinweg in IJmuiden
en op woensdag 10 januari om 18.30
uur aan de Hagelingerweg (circusveld) in Santpoort-Noord.
Niet verbranden?
Op zaterdag 13 januari 2017 zamelt
HVC alle overige kerstbomen in. HVC
rijdt een route via de doorgaande wegen. Deze route staat op www.velsen.
nl. (foto: gemeente Velsen)
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Werkzaamheden op kruising en in Engelmundusstraat
Vanaf maandag 8 januari 2018
start BAM Infra Wegen - in opdracht van de gemeente Velsen - met werkzaamheden aan
de kruising Kalverstraat / Engelmundusstraat / Frans Naereboutstraat en het Velserduinplein. Op de kruising komt een
verkeersplateau en de Engelmundusstraat wordt opnieuw bestraat.

Engelmundusstraat
Tijdens het werk zijn de kruising
en de Engelmundusstraat voor al
het doorgaande verkeer afgesloten.
ewoners/omwonenden kri gen er
in de eerste week van januari 2018
een brief over. Winkeliers zijn persoonlijk op de hoogte gesteld. De
markt blijft voorlopig nog op het
oude gedeelte van het Velserduinplein staan. Dat betekent, dat de
Engelmundusstraat toegankelijk
blijft vanaf de Lange Nieuwstraat
zodat de marktkooplieden vanaf de
Lange Nieuwstraat het Velserduinplein op kunnen.
Planning
We verwachten dat we ongeveer 2
weken aan de kruising zullen wer-

ken. De totale werkzaamheden (inclusief herinrichting Engelmundusstraat) duren 7 of 8 weken, maar
dat is ook afhankelijk van het weer.

Slecht weer zorgt voor vertraging
Bij slecht weer ( vorst, sneeuw etc.)
loopt dit werk vertraging op. We hopen natuurlijk dat dat niet gebeurt.
Maar als het nodig is, zetten we de

vertraging op de facebookpagina van
de gemeente Facebook(@gemeentevelsen) of op de website www.velsen.nl.

Bekendmakingen algemeen
De website www.velsen.nl is hét
startpunt voor al uw vragen over
de gemeente Velsen. Hier vindt u
meer informatie over vergunningen, burgerzaken, buurtbemiddeling, bureau discriminatiezaken, ondernemersloket, openbare
ruimte, sociale zaken en nog veel
meer.

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

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

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

Melding/klacht discriminatie
De gemeente Velsen faciliteert meldingen of klachten over discriminatie. Bij het Klant Contact Centrum
van het gemeentehuis is een formulier verkrijgbaar, waarop u uw melding of klacht kunt noteren. Graag
deze vervolgens versturen naar: Bureau Discriminatiezaken Kennemerland in Haarlem. Meer informatie op
www.bdkennemerland.nl.

Publicatie
Op 20 augustus 2013 hebben burgemeester en wethouders van Velsen
besloten om vanaf 1 januari 2014 alle
vergunningen, beleid en verordeningen te publiceren in het elektronisch
gemeenteblad. Daarnaast wordt er ook
gepubliceerd op de Infopagina van de
gemeente in de huis-aan-huisbladen
De Jutter en De Hofgeest. Het elektronisch gemeenteblad is te vinden op
www.velsen.nl. Informatie over de gemeenteraad van Velsen en de vergaderingen van het Raadsplein is te vinden
op www.velsen.nl/gemeenteraad.

2017

(27/12/2017) 33254-2017

Santpoort-Noord
Hoofdstraat 145, vergroten 1e
verdieping achterzijde woning
(28/12/2017) 33325-2017

Velserbroek
Langemaad 11, legaliseren plaatsen
dakkapel achterdakvlak 2e verdieping (22/12/2017) 33157-2017

Santpoort-Zuid
Vinkenbaan 16,

Welstand
Voor zover de ingediende aanvragen

werkdag van 08.30 tot 17.00 uur bellen met het Klant Contact Centrum
voor een afspraak.

Aanvragen
Burgemeester en wethouders van
de gemeente Velsen maken bekend dat zij in de periode van 22
december 2017 tot en met 29 december 2017 de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning hebben ontvangen op grond
van de Wet algemene bepalingen
omgevingsrecht. De datum van

ontvangst is tussen haakjes vermeld.

IJmuiden
Lange Nieuwstraat 451a, plaatsen andelsre lame (27/12/2017)
33206-2017
Kennemerboulevard 354, plaatsen
klein wembad (27/12/2017) 33259-

kappen

boom
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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

Velsen hebben op grond van artikel
3.9 van de Wet algemene bepalingen
omgevingsrecht de termijn waarbinnen zij op de volgende aanvragen
dienen te beslissen, verlengd met zes
weken:

Verlenging beslistermijn
Burgemeester en wethouders van

IJmuiden
Radarstraat ong.,

oprichten

54 appartementen, kappen 2 bomen
en aanleggen uitrit (22/12/2017)
27121-2017
Santpoort-Noord
Kerkweg 23, plaatsen dakopbouw
(27/12/2017) 29359-2017
Paramaribostraat
13,
verbouwen sportschool tot appartement

(27/12/2017) 28334-2017
Santpoort-Zuid
Wüstelaan 63, legaliseren kozijn
voorgevel,
verandering dakdekking garage naar kunstrietdekking
(22/12//2017) 27093-2017

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
IJmuiden
Andromedastraat 24, plaatsen dakkapel (22/12/2017) 31217-2017
Leeuweriklaan 49, plaatsen erker en
dakkapel (22/12/2017) 27419-2017
Santpoort-Noord
Kerkerinklaan 2, plaatsen dakopbouw met dakterras op tweede verdieping (22/12/2017) 26192-2017
Driehuis
Driehuizerkerkweg 40, vergroten
woning (27/12/2017) 28224-2017

Velserbroek
Westlaan 41, afwijken planologisch
gebruik; nieuwjaarsduik 1 januari
2018 (29/12/2017) 31313-2017
Westlaan 41, afwijken planologisch
gebruik; nieuwjaarsborrel 6 januari
2018 (29/12/2017) 31303-2017
Verleende evenementenvergunning APV artikel 2:17
Velserbroek
Nieuwjaarsborrel
villa
Westend, Westlaan 41, 6 januari 2018
(29/12/2017) 29739-2017

Vergaderingen gemeenteraad Velsen
Sessies donderdag 11 januari 2018. Locatie: gemeentehuis Velsen, ingang Plein 1945 te IJmuiden, aanvangstijd 19.30 uur.

met de missie, het beleidskader en de opgaven van de agenda sportaccommodaties 2018-2022 ‘Ruimte voor de sport!’. Raadzaal: 19.30 – 21.00 uur

Volg de raad
U bent van harte welkom de vergaderingen bij te wonen. U kunt hiervoor
plaatsnemen op de publieke tribune van de vergaderzalen. De vergaderingen zijn zowel live als achteraf te volgen via de raadskalender op www.velsen.nl/gemeenteraad. Open de raadskalender en klik vervolgens op de datum van deze vergadering. In de sessies komen verschillende onderwerpen aan de orde. Soms wordt er alleen informatie gegeven over een onderwerp, maar het kan ook gaan over een onderwerp waar de raad twee weken
later een besluit over neemt.

Kadernota Ontwikkeling 2017 van het grondbeleid
Het gemeentelijk grondbeleid bestaat uit twee deelonderwerpen, het beleid over grondprijzen en het beleid op het gebied van ontwikkeling (dat
is deze nota). Daarnaast zijn er nog twee aparte beleidsnota’s voor het beleid met betrekking tot vastgoedbeheer en het beleid op het gebied van
huurprijzen. De Kadernota Ontwikkeling speelt in op de trend dat steeds
meer ontwikkelingen binnenstedelijk plaatsvinden waarbij de gemeente de keus moet maken om een actief of faciliterend grondbeleid te voeren of een samenwerkingsvorm met private partij(en) aan te gaan. De nota
schept de kaders waarbinnen het college van burgemeester en wethouders
het grondbeleid kan uitvoeren. Schoonenbergzaal: 19.30-21.00 uur

Inspreken kan tijdens de sessies
Aanmelden om in te spreken kan tot op de dag van de vergadering tot 12.00
uur bij de griffie: 0255 567502 of via de mail: griffie@velsen.nl met vermelding van onderwerp, naam, e-mailadres en telefoonnummer. De griffie
neemt dan nog contact met u op.
Agenda
Agenda sportaccommodaties 2018-2022 ‘Ruimte voor de sport!’
De gemeente Velsen wil de komende vijf jaar blijven investeren in gemeentelijke sportaccommodaties. Om hier uitvoering aan te geven is een agenda sportaccommodaties 2018-2022 opgesteld. Er is tijdens het opstellen
van de agenda een participatietraject georganiseerd. Hiermee heeft de gemeente de wensen en knelpunten van de gebruikers van sportaccommodaties geïnventariseerd. De gemeenteraad wordt voorgesteld in te stemmen

Innovatiefonds MKB Velsen
In de reserve Visie op Velsen is een bedrag van € 2.000.000,- opgenomen
voor een Innovatiefonds Bedrijvigheid en Duurzaamheid. Het doel van het
fonds is MKB bedrijven afkomstig uit, of gelieerd aan de maak- en onderhoudsindustrie te ondersteunen bij de realisatie van product-, dienst –en
procesinnovaties. Het college werkt hiertoe een subsidieregeling uit, en
stelt de raad voor de uitgangspunten hiervan vast te stellen. Voorts wordt
de raad voorgesteld het gereserveerde bedrag vrij te geven en in te stellen
als subsidieplafond van de subsidieregeling. Op 7 december 2017 is dit beleidskader in een eerste sessie behandeld. De vergadering concludeerde
dat het onderwerp voor een vervolgsessie geagendeerd moest worden om
verder met elkaar in gesprek te kunnen gaan. Rooswijkzaal: 19:30 - 21.00
uur
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Vergaderingen gemeenteraad Velsen (vervolg)
schouwburg met een sterke programmering neer te zetten. Om een dreigend
Stadsschouwburg
Velsen
Regeling
sportaccommodaties 2018
De Stichting Stadsschouwburg Velsen heeft een moeilijke periode achter faillissement af te wenden en het toekomstbeeld te realiseren is het noodzade rug. Na een lang slepende interne impasse is de afgelopen periode benut kelijk dat de gemeente een éénmalige financiële impuls geeft van maximaal
Raadzaal: 21.30 –sportaccommodaties
23.00 uur
om in beeld te brengen
wat er nodig
omtarieven
een toekomstbestendige
Stads- € 1,5 miljoen.
De gemeente
heeftisde
en algemene voorwaarden
van de gemeentelijke
voor

2018 vastgesteld.

De volledige
regeling kunt u vinden op de volgende websites: 2018
Regeling
sportaccommodaties

www.overheid.nl:
lokale wet en regelgeving
www.sportloketvelsen.nl (sport & gemeente > sportaccommodaties in Velsen)
De gemeente heeft de tarieven en algemene voorwaarden van de ge- > sportaccommodaties in Velsen) en www.zwembadvelsen.nl (algemeen >
www.zwembadvelsen.nl
(algemeen > huisregels).
huisregels).
meentelijke sportaccommodaties
voor 2018 vastgesteld.
De volledige regeling
kunt van
u vinden
op degangbare
volgende websites:
www.overheid.
Overzicht
van de meest gangbare tarieven (type- en drukfouten voorbehouOverzicht
de meest
tarieven (typeen drukfouten
voorbehouden).
nl (lokale wet en regelgeving), www.sportloketvelsen.nl (sport & gemeente den).

Zwembad De Heerenduinen m.i.v. 1 januari 2018
Vrij zwemmen (recreatief zwemmen)
Kinderen 0 en 1 jaar
Los bad Kinderen tot 16 jaar
Los bad Volwassenen
Los bad Daluren

€
€
€

gratis
4,80
5,30
4,80

Meerbadenkaarten:
10 baden- kaarten

(prijs van) 9 losse baden + 1 bad gratis

25 baden- kaarten

(prijs van) 20 losse baden + 5 baden gratis

50 baden- kaarten
(prijs van) 35 losse baden + 15 baden gratis
Zwemles
Leskaart 1 maand - tot 16 jaar - incl. entree (2x per week, 30 min.)
€
48,20
Leskaart 1 maand - tot 16 jaar - incl. entree (2x per week, 45 min.)
€
72,25
Leskaart 1 maand - volwassenen - incl. entree (1x per week)
€
38,80
Losse les - volwassenen - incl. entree (30/45 min.)
€
11,15
Sportterreinen 2018-2019 m.i.v. 1 juli 2018
Voetbalveld
Voetbal kunstgrasveld contract A
Voetbal kunstgrasveld contract B
Hockey kunstgrasveld
Honk- softbalveld, Korfbalveld, Rugbyveld
Handbalveld
Atletiekcomplex Groeneveen

€ 3.981,00
€ 7.962,00
€ 11.943,00
€ 7.342,00
€ 3.184,00
€ 2.394,00
€ 13.760,00

Sporthallen 2018-2019 m.i.v. 1 juli 2018
Seizoentarief, per uur
Incidenteel tarief, per uur
Competitie gebruik, per uur

€
€
€

46,50
53,00
57,00

Gymzalen 2018-2019 m.i.v. 1 juli 2018
Seizoentarief, per uur
Incidenteel tarief, per uur

€
€

11,25
15,00

