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Doe mee aan Burgernet!
Stel dat uw vader, moeder, kind 
of buurkindje vermist wordt. Of 
stel dat er bij u ingebroken wordt 
en de inbreker ontkomt? De poli-
tie kan via Burgernet binnen een 
paar minuten honderden mensen 
in uw omgeving vragen mee uit 
te kijken. Dat kan heel eenvoudig 
vanuit huis, op straat of vanaf uw 
werkplek.

Burgernet is een telefonisch net-
werk van politie, gemeente en bur-
gers. Deelnemers aan Burgernet 
krijgen een bericht via hun (vaste of 

mobiele) telefoon als de politie op 
zoek is naar een verdachte van een 
misdrijf of een vermiste persoon. 
Ziet u iemand die aan het doorgege-
ven signalement voldoet? Dan belt 
u het gratis Burgernettelefoonnum-
mer, dat direct uitkomt in de meld-
kamer van de politie.

Samen werken we zo aan veiligheid!
Doe mee en meld u aan via www.bur-
gernet.nl. Heeft u geen internet, dan 
kunt u bellen naar Burgernet via het 
algemene nummer van de politie: 
0900-8844.

HELPT U HEM TE ONTMASKEREN?

Welke waarde heeft dat huis?
Een landelijke databank, waar de 
WOZ-waarde van alle woningen in 
Nederland op staat – dat is www.
WOZwaardeloket.nl. Steeds meer 
gemeenten sluiten daarop aan. 
Velsen doet dat binnenkort.

Per 1 oktober 2016 moeten gemeen-
ten de WOZ-waarde van hun wo-
ningen openbaar maken voor ieder-
een die dat wil zien op www.WO-
Zwaardeloket.nl. Alle Nederlandse 
gemeenten sluiten daar de komende 
periode op aan. Velsen doet dat bin-
nenkort. 
Op het WOZ waardeloket kunnen 
mensen nakijken of de WOZ-waarde 

van hun eigen huis klopt met de aan-
slag die zij daarvoor krijgen (peilda-
tum 1 januari 2015). En zij kunnen 
de WOZ-waarde zien van woningen 
in gemeenten die zijn aangesloten.  
Velsen is nog bezig met aansluiting. 
Technische problemen hebben tot 
enige vertraging geleid. Houd de be-
richtgeving in de gaten. Als de aan-
sluiting defi nitief is, volgt daar be-
richt over. Tot dan kunt u de WOZ-
waarde van woningen in Velsen 
zien op https://mijnwozwaarde.
nl/?gemeente=velsen.  
Vragen? Bel de gemeente Velsen via 
0255 567200. (foto: gemeente Vel-
sen)

Uitslag meting onderne-
mersfonds havengebied
Het scheelde niet veel, maar er 
is net te weinig draagvlak bij de 
ondernemers van het havenge-
bied om gezamenlijk te investe-
ren in de kwaliteit van hun omge-
ving, zo bleek uit de draagvlak-
meting. Wel was de opkomst (75 
%!) hoog. Een cijfer, dat de gro-
te betrokkenheid van onderne-
mers en de wens voor samenwer-
king in het havengebied aangeeft. 
Het gaat om het gebied rondom 
de IJmondhaven, Haringhaven tot 
aan de Vissershaven en de Krom-
houtstraat. 

61 % heeft zich uitgesproken voor 
een zogeheten Bedrijven Investe-
ringszone (BIZ). Een twee derde 
meerderheid was vereist voor een 

ondernemersfonds voor activitei-
ten als camerabeveiliging, beweg-
wijzering en parkmanagement. Al-
le ondernemers in het gebied met 
panden van een WOZ-waarde van-
af €125.000 zouden moeten meebe-
talen aan de BIZ. De grootste schou-
ders dragen de zwaarste lasten. Een 
bijdrage variërend van €280 tot 
€1150 per jaar. 

De gemeente, die de meting heeft 
uitgevoerd betreurt dat er net te 
weinig ondernemers willen inves-
teren in plannen voor een schoon, 
heel en veilig havengebied. Wel ziet 
het gemeentebestuur het feit dat een 
meerderheid van ondernemers heeft 
gestemd vóór samenwerking in het 
gebied als een positief signaal.

Bike Guru genomineerd
The Bike Guru is genomineerd voor 
de IJmond Werkt! Award. De jury is 
onder de indruk van de IJmuidense 
tweewielerspecialist, omdat deze 
relatief kleine ondernemer toch 1/4 
van zijn personeelsbestand gewor-
ven heeft via IJmond Werkt!

Het gaat om werknemers, die bij de 
gemeente hebben aangeklopt voor 
inkomensondersteuning, omdat het 
ze niet lukt om zelfstandig een baan 
te vinden. Zij verrichten werkzaam-
heden om werkritme op te doen of te 
houden en werkervaring op te doen. 
The Bik Guru onderneemt met over-
tuiging, aldus de jury. Met dit bedrijf 
zijn ook Constaal Snijbedrijf en Flori-
cultura genomineerd. De Awardwin-

naar wordt gekozen tijdens IJmond 
Onderneemt op 15 november in A9 
Studio’s in Uitgeest Het is nu aan de 
aanwezigen van IJmond Onderneemt 
om aan de hand van getoonde be-
drijfsfi lms de uiteindelijke winnaar 
van de IJmond Werkt! Award te kie-
zen.

Tijdens een inspirerend en afwisse-
lend programma waarbij de IJmond 
centraal staat, wordt er naast de 
IJmond Werkt! Award ook de Onder-
nemingsprijs IJmond en de Duur-
zaamheid Award uitgereikt. Meer in-
formatie over de bijeenkomst vindt u 
op www.ijmondonderneemt.nl. Hier 
kunt u zich als werkgever ook aan-
melden.
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Begrotingsspecial
Elk jaar maakt de gemeente Velsen een 
begroting, waarin staat wat er het ko-
mend jaar gaat gebeuren en hoe dat 
wordt bekostigd. In de editie van 10 no-
vember komt de ‘begrotingsspecial 2017’ 
in de Infopagina te staan, waarin we 
aandacht besteden aan een aantal on-
derwerpen uit het gemeentelijk beleid.

Sportcongres Velsen
De gemeente Velsen, afdeling 
Sportzaken, nodigt u van harte uit 
voor het bijwonen van het twee-
de sportcongres op donderdag 17 
november 2016 in het Rabobank 
IJmond Stadion in Velsen-Zuid. 
Op deze avond willen wij u inspi-
reren met een boeiend verhaal 
van een bekende Nederlander uit 
de sport. Daarna kunt u kiezen uit 
een gevarieerd aanbod van work-
shops om uw vereniging op weg 
te helpen naar een (nog) sterkere 
sportvereniging.

Programma
19.00 uur Inloop met ko�  e/thee
19.25 uur Welkom door avond-

voorzitter
19.30 uur  Openingswoord wet-

houder sport Annette 
Baerveldt

19.40 uur Inspiratiesessie door 
bekende Nederlander 
uit de sport

20.30 uur Buurtsportcoaches
20.35 uur Pitch van alle work-

shops 
20.50 uur Workshopronde 1
21.25 uur Pauze
21.40 uur Workshopronde 2
22.15 uur Netwerkborrel 
22.30 uur Afsluiting

Meer informatie en aanmelden
Aanmelden uiterlijk: Graag voor 10 
november via sportcongres@velsen.
nl. (maximaal 4 personen inschrij-
ven per vereniging). Aan dit sport-
congres zijn geen kosten verbonden.

Stremming Oostbroeker-
weg in Spaarnwoude
Sinds het najaar van 2014 is Ten-
neT TSO B.V. in de noordelij-
ke Randstad bezig met de aan-
leg van het eerste deel van de 
nieuwe 380 kV hoogspannings-
verbinding tussen Beverwijk en 
Bleiswijk. Hierbij worden delen 
van het bestaande 150 kV hoog-
spanningsnet vervangen. 

Stremming Oostbroekerweg 
Om de werkzaamheden zo veilig 
mogelijk te kunnen uitvoeren, is 
het noodzakelijk de Oostbroeker-
weg in Velsen-Zuid ter hoogte van 
mast 8 en 9 tijdelijk af te sluiten. 
Deze stremming vindt plaats van 
maandag 7 t/m vrijdag 11 november 
en van maandag 14 t/m vrijdag 18 
november. We proberen de hinder 
zoveel mogelijk te beperken door 

de weg alleen op werkdagen tussen 
07:00 uur en 17:15 uur af te sluiten. 
Buiten deze uren is de Oostbroe-
kerweg gewoon open voor verkeer. 

Omleiding 
Het verkeer zal gedurende deze 
periodes omgeleid worden via de 
N202. U wordt met borden geïn-
formeerd over de stremming en de 
omleidingsroutes zullen duidelijk 
worden aangegeven. Via de omlei-
dingsroutes is de bereikbaarheid 
van bedrijven en woningen in het 
gebied gegarandeerd. Zo kunnen 
bezoekers het Fletcher hotel, Boer-
derij Zorgvrij, Paintball Spaarn-
woude en het Pannenkoekenres-
taurant Onder de Platanen berei-
ken via aangegeven omleidingsrou-
te.

Werkzaamheden aan
kruising bij Westerveld
In de week van 7 tot en met 11 
november 2016 vinden er werk-
zaamheden plaats aan de kruising 
Driehuizerkerweg/Nicolaas Beet-
slaan. Er worden onder andere 
drempels aangelegd en het weg-
dek wordt opnieuw bestraat.

Gedurende deze werkzaamheden is 
het voor autoverkeer niet mogelijk 
om gebruik te maken van de kruising. 
Het verkeer wordt ter plaatse omge-
leid. Voetgangers en fi etsers (met de 
fi ets aan de hand) kunnen gebruik 
maken van de stoep. De werkzaam-

heden kunnen gepaard gaan met tril-
lingen of geluidsoverlast.

Op maandag 7 november is ook de 
kruising van de Duin en Kruidber-
gerweg met de busbaan geheel af-
gesloten voor gemotoriseerd ver-
keer. Voetgangers en fi etsers kun-
nen hier wel oversteken. Voor vra-
gen en klachten over de werkzaam-
heden kunt u contact opnemen met 
de aannemer Heijmans. Heijmans is 
telefonisch bereikbaar via (073) 543 
53 53 of per e-mail hovvelsen@heij-
mans.nl.

Verkeershinder 
Santpoortse Dreef
Tot en met vrijdag 25 november 
2016 vinden er werkzaamheden 
plaats aan de nieuwe kruising van 
de busbaan HOV-Velsen met de 
Santpoortse Dreef.

Tijdens deze werkzaamheden is de 
Santpoortse Dreef deels gestremd. 
Autoverkeer wordt ter plaatse om-
geleid over de parallelweg. Het fi ets-
verkeer wordt omgeleid via het te-

genoverliggende fi etspad. De werk-
zaamheden kunnen trillingen en ge-
luidsoverlast met zich meebrengen.

Voor vragen en klachten over de 
werkzaamheden kunt u contact op-
nemen met de aannemer Heijmans. 
Heijmans is telefonisch bereikbaar 
via (073) 543 53 53 of per e-mail      
hovvelsen@heijmans.nl.
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Parcours Velsertunnel Run bekend
Witte wanden, strak asfalt, nog 
geen roetdeeltje aan het pla-
fond. 6000 deelnemers aan de 
Velsertunnel Run hebben de pri-
meur om door de vernieuwde 
tunnel te gaan. Het hardloop-
evenement op zondag 27 no-
vember start in het Rabobank 
IJmond Stadion in Velsen-Zuid 
en eindigt in de Breestraat in 
Beverwijk. Een bekende regio-
genoot zal vanaf 11.00 uur de 
start verzorgen. Dit gebeurt in 
groepen van 500.  

De 7,68 kilometer lange route, een 
verwijzing naar het overdekte ge-
deelte van de gerenoveerde tun-
nel dat 768 meter lang is, loopt via 
de Tolsduinerlaan en de Bosweg 
(tussen Waterland en Beeckestijn) 
naar de Rijksweg en de westelij-
ke verkeersbuis van de Velsertun-
nel. De snelweg is niet toegankelijk 
voor publiek.

Na de Velsertunnel loopt de route 
langs de ingang van fi etscrossclub 
Wijkeroog naar Velsen-Noord. 
Daar staan de inwoners klaar voor 
een feestelijk onthaal met muziek. 
Vanaf de Ladderbeekstraat gaat 
het verder via het tunneltje onder 
de N197/Velsertraverse, de Wij-
kermolen, het stadskantoor van 
Beverwijk en de Halve Maan. Op 
de fi nishlocatie in de Breestraat 
zorgen de winkeliers samen met de 
gemeente Beverwijk voor een groot 
feest dat de hele middag duurt.

Hoewel de tunnel nog niet o�  cieel 
in gebruik is genomen, hoeven de 
deelnemers niet te vrezen voor hun 
veiligheid. Alle veiligheidssyste-

men in de Velsertunnel zijn op 27 
november operationeel en uitvoe-
rig getest. Er zit geen one� enheid 
meer in het asfalt. De Velsertunnel 
ligt er eind november prachtig bij. 
Alles staat op z’n plek om van de 
run een memorabel feest te maken.

Onderweg passeren de lopers acht 
EHBO-posten en drie PWN-wa-
terpunten. ‘Het is een relatief kor-
te afstand, maar wel een heel pittig 
parcours’, aldus projectleider Re-
née Faber. ‘Daarom zorgen wij voor 
extra toezicht en verzorging.’

Tra�  c Support, BUKO en vrijwil-
lige verkeersregelaars zorgen voor 
de begeleiding van het verkeer en 
de tijdelijke verkeersmaatregelen. 
Bij het Rabobank IJmond Stadi-
on komen kiss & ride-plekken voor 
mensen die lopers willen afzet-
ten. De kleding van de deelnemers 
wordt naar Beverwijk gebracht en 
ligt na de run klaar in de Bloksteeg.

De Velsertunnel Run wordt in op-
dracht van de gemeente Velsen en 
de gemeente Beverwijk georgani-
seerd door SportConnection en 
SportSupport, die beide veel er-
varing hebben met grote (sportie-
ve) publieksevenementen. Rijks-
waterstaat faciliteert door de Vel-
sertunnel beschikbaar te stellen. 
De 6.000 toegangsbewijzen van de 
Velsertunnel Run waren binnen 22 
uur uitverkocht. De Zorgspecialist, 
IJmond Bereikbaar, BUKO/Tra�  c 
Support en Connexxion zijn part-
ners van het evenement.

Kijk voor meer informatie op www.
velsertunnelrun.nl of volg het eve-

nement op Facebook en Twit-
ter. De verkeersmaatregelen wor-
den binnenkort op de website ge-

plaatst. Bewoners langs het par-
cours worden ook per brief geïn-
formeerd. (foto: Velsertunnel Run)

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

Kunt u iets niet vinden of heeft 
u een vraag? Bel dan 14 0255 of 
kom langs bij het Klant Contact 
Centrum in het stadhuis. Het KCC 

is geopend op maandag tot en met 
vrijdag van 08.30 tot 17.00 uur 
en op donderdagavond van 18.00 
tot 20.00 uur. Voor inhoudelijke 
vragen over bestemmingsplannen, 
omgevingsvergunningen of vragen 
die daarmee te maken hebben, kunt 
u een afspraak maken met één van 
de vakspecialisten via 14 0255.

Burgerzaken werkt uitsluitend op 
afspraak. Via onze website www.
velsen.nl kunt u 24 uur per dag een 
afspraak maken. U kunt elke werkdag 
van 08.30 tot 17.00 uur bellen met 

het Klant Contact Centrum: 14 0255.

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 op 
www.bdkennemerland.nl.

Op 20 augustus 2013 heeft het 
college van Burgemeester en 

Wethouders van Velsen besloten 
om vanaf 1 januari 2014 alle 
formele bekendmakingen van 
bijvoorbeeld vergunningen, beleid 
en verordeningen te publiceren in 
het elektronisch gemeenteblad. 
De bekendmakingen worden 
ook gepubliceerd in de huis-aan-
huisbladen de Jutter en de Hofgeest. 
Het elektronisch gemeenteblad 
is te vinden op www.velsen.nl. 
Informatie over de gemeenteraad 
van Velsen en de vergaderingen van 
het Raadsplein is te vinden op: raad.
velsen.nl.
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Aanvragen
Burgemeester en wethouders van 
de gemeente Velsen maken be-
kend dat zij in de periode van 15 
oktober 2016 tot en met 28 okto-
ber 2016 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
Trawlerkade 98 en 100, uitoefenen 
niet-havengebonden bedrijfsactivi-
teiten (25/10/2016) 21462-2016;
Cepheusstraat 21, construc-
tieve doorbraak begane grond 
(27/10/2016) 21551-2016;
Zeeweg 262, plaatsen groendrager 
(27/10/2016) 21594-2016;
Scheldestraat 158-192, kappen 3 bo-
men (28/10/2016) 21796-2016;
Casembrootstraat 29, plaatsen dak-
opbouw (28/10/2016) 21679-2016.

Santpoort-Noord
Hagelingerweg 134, vergroten eer-
ste verdieping (21/10/2016) 21179-
2016;
Burgemeester Weertsplantsoen 19, 
kamergewijs verhuren woning (tij-
delijk)(19/10/2016) 21016-2016;
Fresiastraat 8, wijzigen voorge-
vel en gebruik (schoonheidssalon)
(19/10/2016) 20997-2016;
Terrasweg 49, het vergroten van de 
1e verdieping (16/10/2016) 20792-
2016;
Roos en Beeklaan 44, plaatsen 
dakkapel voorgevel (31/10/2016)  
21846-2016;
Irissenstraat 6, plaatsen dakkapel 
(voorgevel)(25/10/2016) 21395-
2016.

Santpoort-Zuid
Willem de Zwijgerlaan 50, plaat-
sen erker, luifel en dakkapel 
(27/10/2016) 21616-2016.

Velsen-Noord
Velserkade ong., realisatie expedi-
tieruimte (28/10/2016) 21682-2016.

Velsen-Zuid
Oude Pontweg 122, legaliseren di-
verse bouwwerken, gebouwen en 
gebruik van gronden (25/10/2016) 
21408-2016. 

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

Aanvraag openstellingsvergun-
ning

Velsen-Zuid
Oude Pontweg 2, het openstellen 
van de Velsertunnel (21/10/2016) 

21444-2016.

Verlenging beslistermijn
Burgemeester en wethouders van 
Velsen hebben op grond van artikel 
3.9 van de Wet algemene bepalingen 
omgevingsrecht de termijn waar-
binnen zij op de volgende aanvragen 
dienen te beslissen, verlengd met zes 
weken:

Velserbroek
Aletta Jacobsstraat 200, uitbreiden 
woonzorgcomplex met 10 eenheden 
(01/11/2016) 17998-2016.

Santpoort-Zuid
Wüstelaan 74, legaliseren hooiberg 
met afdak en realiseren paddock en 
paardenwedstrijdbak (19/10/2016) 
16871-2016;
Willem de Zwijgerlaan 43, oprichten 
woning (28/10/2016) 17825-2016.

Besluiten
Burgemeester en wethouders van 
Velsen hebben de hierna volgen-
de besluiten genomen. Op grond 
van de Algemene wet bestuurs-
recht 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 Bur-
gemeester van Velsen,                          
Postbus 465, 1970 AL IJmuiden), 
dan wel langs elektronische weg 
(elektronisch formulier op www.
velsen.nl; werkt alleen in combi-
natie met inloggen via DigiD). In 
spoedeisende gevallen kan een 
voorlopige voorziening worden 
gevraagd bij de voorzieningen-
rechter van de rechtbank Noord-

Holland, locatie Haarlem, sector 
bestuursrecht, Postbus 1621, 2003 
BR Haarlem. Een voorlopige voor-
ziening kan alleen worden aan-
gevraagd, indien er ook een be-
zwaarschrift is ingediend. De ver-
zenddatum van het besluit is tus-
sen haakjes vermeld. Het college 
van Burgemeester en wethouders 
van Velsen heeft omgevingsver-
gunning verleend voor:

IJmuiden
Lange Nieuwstraat ong., oprichten 
78 woningen (31/10/2016) 13885-
2016.

Driehuis
De Genestetlaan 12, constructie-
ve doorbraak (28/10/2016) 19769-
2016.

Santpoort-Zuid
Santpoortse Dreef 1, realiseren 
brouwerij, proefl okaal en kantoor-
ruimte (31/10/2016) 17757-2016;
Willem de Zwijgerlaan 5, kappen 3 
bomen (27/10/2016) 18475-2016;
Harddraverslaan 54, constructieve 
wijziging (26/10/2016) 20620-2016.

Santpoort-Noord
Cotélaan 21, realiseren dakopbouw 
(26/10/2016) 17153-2016.

Geweigerde omgevingsvergun-
ningen
Het college van Burgemeester en 
wethouders van Velsen heeft een 
omgevingsvergunning geweigerd 
voor: 

Santpoort-Zuid
Harddraverslaan 16, kappen boom 

(27/10/2016) 19154-2016.

Vergunningen Algemene Plaat-
selijke Verordening

APV artikel 2:17 Evenementen
11 december 2016, winkelgalerij Ha-
gelingerweg, Broekbergenplein en 
Hoofdstraat te Santpoort-Noord, 
kerstmarkt (26/10/2016) 19540-
2016;
Kerstsamenzang Plein 1945 op 17 
december 2016 van 19:00 uur t/m 
19:30 uur (26/10/2016) 19339-2016;
Nieuwjaarsduik, 1 januari 2017 
12:00-13:30 uur, strand IJmuiden 
(27/10/2016) 17944-2016.

APV artikel 2:12 Filmen
20, 21, 31 oktober en 1 novem-
ber 2016, in en om Burgemees-
ter Rambonnetlaan te IJmuiden 
(26/10/2016) 19982-2016.

Raadsvergadering 3 november 2016
Locatie: gemeentehuis Velsen, ingang Plein 1945 in IJmuiden

Aanvang 19.00 uur 
1 Opening en vaststelling van de agenda
2 Begroting 2017 gemeente Velsen
3 Belastingverordeningen 2017 gemeente Velsen 

4 Sluiting 

De agenda en onderliggende stukken staan op de website van de gemeente-
raad: raad.velsen.nl. Via deze website zijn alle vergaderingen rechtstreeks 
te volgen of achteraf terug te zien of te beluisteren. RTV Seaport zendt een 
rechtstreeks verslag uit via internet (www.rtvseaport.nl) en hun TV kanaal. 
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Kennisgeving anterieure overeenkomst
De gemeente heeft op 24 okto-
ber 2016 een anterieure overeen-
komst van grondexploitatie ge-
sloten als bedoeld in artikel 6.24 
Wro ten aanzien van het project 
‘Binnenhaven’.

Het projectgebied wordt omsloten 
door de Zeeweg, Appelboomstraat, 
Appelboompad en Velserduinweg. 
De navolgende kadastrale perce-

len maken deel uit van het project-
gebied: kadastraal bekend gemeente 
IJmuiden, sectie M, nummer 7808 
(ged.), en 7380 (ged.), 9994 en 9993. 
De overeenkomst is gesloten met 
Synchroon BV, kantoorhoudend te 
Zilverstraat 39, 2718 RP, te Zoeter-
meer, en heeft betrekking op de rea-
lisatie van woningen en bijbehoren-
de parkeerplaatsen en de aanleg en 
inrichting van het gehele (toekom-

stig) openbaar gebied waaronder 
nog te realiseren openbare parkeer-
plaatsen. 

Een zakelijke beschrijving van de in-
houd van de overeenkomst ligt van-
af vrijdag 4 november 2016 tot en 
met vrijdag 16 december 2016 tij-
dens kantooruren ter inzage bij de 
balie van het stadhuis (Dudokplein 1 
te IJmuiden). 

De openingstijden van het stad-
huis zijn van 08:00 uur tot 17.00 uur 
maandag tot en met vrijdag en don-
derdagavond van 18.00 uur tot 20.00 
uur.

Nota bene: Tegen de gesloten 
overeenkomst staat geen be-
zwaar of beroep open.

Kadernota grondprijzen 2016
Burgemeester en wethouders van Velsen maken bekend dat de raad 
van Velsen in haar vergadering van 27 oktober 2016 heeft besloten:

- de kadernota grondprijzen 2016 vast te stellen;
- de kadernota grondprijzen 2016 in werking te laten treden daags na publi-

catie; 
- per gelijke datum de kadernota grondprijzen 2014 in te trekken.

Inwerkingtreding
Deze verordening treedt in werking op 4 november 2016

Ter inzage
De integrale tekst van de regeling is gepubliceerd in het elektronisch ge-
meenteblad van de gemeente Velsen. Deze verordening wordt ook gepubli-
ceerd op de website www.overheid.nl  Tevens ligt de regeling 12 weken ter in-
zage bij de receptie van het stadhuis, Dudokplein 1 te IJmuiden.

Hondencontrole
In de gemeente Velsen moet ie-
dereen, die één of meerdere hon-
den houdt, hondenbelasting beta-
len. De houder van één of meer-
dere honden is wettelijk verplicht 
daarvan zelf aangifte te doen. Om 
tot een goede uitvoering van de 
hondenbelasting te komen is het 
noodzakelijk dat met regelmaat 
een hondencontrole wordt ge-
houden.

De gemeente heeft aan fi rma Legi-
tiem B.V. te Velp opdracht gegeven 
om binnenkort de hondencontrole 
namens de gemeente te houden. Aan 
de hand van de belastingadministra-
tie van de gemeente zal een aantal 

hondencontroleurs de aanwezigheid 
van honden controleren. 

De hondencontroleur kan dus bij u 
aanbellen en u enkele vragen stel-
len over het al dan niet hebben van 
een hond. Als u niet thuis bent, zal 
de hondencontroleur ter plaatse een 
beoordeling maken over het wel of 
niet aanwezig zijn van één of meer 
honden. Als de hondencontroleur 
vermoed dat u een hond houdt, dan 
zal de hondencontroleur bij u een in-
formatiebrief met een aangiftebiljet 
hondenbelasting achterlaten. Van-
zelfsprekend kunnen de hondencon-
troleurs zich legitimeren door het 
tonen van een legitimatiebewijs. 

Volgens de Verordening Hondenbe-
lasting 2016 bedraagt het tarief  voor 
de eerste hond € 84,51  voor de twee-
de hond € 107,03 en voor iedere hond 
boven het aantal van twee € 120,22, 
het kenneltarief bedraagt € 592,38.
 
Het kan zijn dat u sinds kort een 
hond heeft en u nog niet in de gele-
genheid bent geweest daarvan aan-
gifte te doen. De gemeente adviseert 
u niet te lang te wachten met het 
doen van aangifte. Wanneer u geen 
aangifte doet, en de hondencontro-
leur treft wel een hond aan, dan ris-
keert u een ambtshalve aanslag hon-
denbelasting verhoogd met een wet-

telijke geldboete. 

U kunt een aangiftebiljet hondenbe-
lasting:
a. telefonisch aanvragen bij de afde-

ling Belastingen en Invordering 
van de gemeente, telefoon 0255-
567322;

b. a� alen bij het Klant Contact Cen-
trum van de gemeente Velsen, Du-
dokplein 1, 1970 AL IJmuiden;

c. downloaden van de gemeentelijke 
website, www.velsen.nl./ digitaal 
loket./producten en diensten/ 

     hondenbelasting/ aanvragen/ aan-
giftebiljet downloaden.

Erfgoedverordening Velsen 2016
Burgemeester en wethouders van Velsen maken met inachtneming van 
artikel 139 Gemeentewet bekend dat de raad van Velsen in haar verga-
dering van 27 oktober 2016 heeft besloten:

- de Erfgoedverordening Velsen 2016 vast te stellen;
- de Erfgoedverordening Velsen in werking te laten treden de dag na be-

kendmaking
- per gelijke datum de Monumentenverordening Velsen 2010 in te trekken;  

Inwerkingtreding
Deze verordening treedt in werking op 4 november 2016

Ter inzage
De integrale tekst van de verordening is gepubliceerd in het elektronisch ge-
meenteblad van de gemeente Velsen. Deze verordening wordt ook gepubli-
ceerd op de website www.overheid.nl  Tevens ligt de regeling 12 weken ter in-
zage bij de receptie van het stadhuis, Dudokplein 1 te IJmuiden.
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Verkeersmaatregel
Burgemeester en wethouders 
hebben besloten een individuele 
gehandicaptenparkeerplaats aan 
te leggen voor het volgende per-
ceel:

Lekstraat 19, 1972 WG  IJMUIDEN

Mogelijkheid van bezwaar:
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 van 
Velsen.

Nadere informatie:
Het verkeersbesluit kunt u inzien bij 
de receptie in het gemeentehuis, Du-
dokplein 1 te IJmuiden.

Verkeersmaatregel
Het college van burgemeester en 
wethouders van Velsen besluit:

- door middel van het plaatsen van 
de borden met code C2 en C3 zoals 
bedoeld in bijlage 1 van het RVV 
1990 het deel van de Prins Hen-
drikstraat ten westen van de Vis-
seringstraat voor de duur van de 
werkzaamheden in te stellen als 
een eenrichtingsweg (in westelijke 

richting);
- door middel van het plaatsen van 

de borden met code C2 en C3 zoals 
bedoeld in bijlage 1 van het RVV 
1990 het deel van de Frogerstraat 
ten westen van de Visseringstraat 
voor de duur van de werkzaamhe-
den in te stellen als een eenrich-
tingsweg (in oostelijke richting).

Mogelijkheid van bezwaar

Belanghebbenden kunnen ingevol-
ge de Algemene wet bestuursrecht 
binnen een termijn van 6 weken na 
de datum waarop het besluit elektro-
nisch is bekend gemaakt in de digita-
le Staatscourant, schriftelijk (post-
bus 465, 1970 AL IJmuiden) dan wel 
langs elektronische weg (elektro-
nisch formulier op www.velsen.nl; 
werkt alleen in combinatie met in-
loggen via DigiD) een gemotiveerd 

bezwaarschrift indienen bij het col-
lege van burgemeester en wethou-
ders van Velsen.

Nadere informatie
Het gehele verkeersbesluit kan wor-
den ingezien bij de receptiebalie, 
stadhuis, Dudokplein 1 te IJmuiden. 
Vanaf 1 januari 2013 vindt forme-
le publicatie van verkeersbesluiten 
plaats in de digitale Staatscourant.
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VZOS bestaat 125 jaar
Santpoort-Noord - De oud-
ste vereniging van Velsen, 
handboogschietvereniging 
Vooruitgang Zij Ons Streven, 
bestaat 125 jaar. Het jubile-
umjaar wordt op zondag 6 
november door sportwethou-
der Baerveldt geopend, die 
speciaal daarvoor een clinic 
boogschieten heeft gevolgd. 
Ook zal buurvereniging So-
li acte de presence geven bij 
de opening.
Ondanks de hoge leeftijd is 
de vereniging nog springle-
vend.  Door de toenemen-
de populariteit van het boog-
schieten is er inmiddels een 
wachtlijst voor belangstellen-
den die aan een startercur-
sus willen beginnen. ‘VZOS, 

dat zijn wij’ is de slogan die 
de vereniging dit jaar zal voe-
ren. De festiviteiten worden 
over het gehele jubileumjaar 
uitgespreid. Er worden bij-
zondere wedstrijden georga-
niseerd, onder andere Darts 
& Shoot en Blacklightschie-
ten.
VZOS heeft een enthousi-
ast en actief ledenbestand 
van ongeveer 125 schutters. 
Handboogschieten is een 
sport die van jong tot oud 
beoefend kan worden. De 
vereniging heeft leden van 
12 tot 82 jaar, die regelma-
tig een pijltje komen schieten 
al dan niet in wedstrijdver-
band. Belangstelling? Loop 
eens binnen op één van de 

schietavonden(woensdag en 
vrijdag) of op zondagoch-
tend. Zie ook www.hbsvzos.
nl.
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Veel dressuurtalent
bij Hippisch Centrum

Velsen-Zuid – Zondag 30 
oktober hield Hippisch Cen-
trum Velsen aan de Driehui-
zerkerkweg 13 onder het ge-
not van een heerlijk herfst-
zonnetje een dressuurwed-
strijd FNRS-proeven. Deze 
landelijk erkende dressuur-
proeven opgesteld door de 
FNRS (Federatie van Neder-
landse Ruitersportcentra) zijn 
geschikt voor beginnende tot 
en met gevorderde ruiters. 
36 ruiters hadden zich inge-
schreven. Het was een dag 
met veel talent. ‘s Middags 
werd in de sfeervolle foy-
er de prijsuitreiking bekend 
gemaakt. In de rubriek se-
nioren werd tweede Ingrid 
Mooij met het paard Luk-
as met 215 punten. Een eer-
ste prijs en het oranje rozet 
gingen naar Kim Terra met 
het paard Caramba met 218 
punten. Daarna volgde de 
rubriek lease/pension. Ma-
delon van de Leden met het 
leuke paard Cocktail behaal-
den een mooie eerste prijs 
met 227 punten. Amber Stoel 
en Beaujolais mochten de 
tweede prijs in ontvangst ne-

men met 225 punten. En een 
fraaie derde plaats was er 
voor Jennifer Kwant met het 
Friese paard Tabe met 222 
punten.
Daarna ging de jeugdrubriek 
F5 tot en met F7 van start. 
Sylvie Webbe met de po-
ny UK werd eerste. Rosalie 
Spruitenburg behaalde een 
mooie tweede plaats op stijl 
en Beau Oudshoorn met Diz-
zy werd derde met 214 pun-
ten. 
Tot slot de rubriek F8 tot en 
met F20. Danielle de Beurs 
met de grappige pony Leo 
mocht de eerste prijs in ont-
vangst nemen met 223 pun-
ten. Kirsten Broek en Penot-
ti werden fraai tweede met 
221 punten op stijl en Esmee 
Hamers en Caramba bereik-
ten de derde plaats met 221 
punten. 
Zondag 6 november houdt 
Hippisch Centrum Velsen een 
cursus ponyverzorging deel 
drie en ‘s middags zijn er voor 
de kinderen in de leeftijd van 
5 tot 7 jaar kleuterlessen. Zie 
ook www.hippischcentrum-
velsen.nl.
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