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Het gemeentebestuur heeft ervoor gekozen om geen persoonlijke uitnodigingen te versturen.  Deze publicatie komt 
daarvoor in de plaats. (foto’s: Noord-Hollands Archief en Erik Baalbergen)

Uitnodiging nieuwjaarsreceptie
Het gemeentebestuur van Velsen wenst u een goede gezondheid in 2013. 

Voor een persoonlijke uitwisseling van nieuwjaarswensen nodigt het gemeentebestuur van Velsen u hierbij uit 
voor de nieuwjaarsbijeenkomst. Deze vindt plaats op maandag 7 januari 2013 van 17.00 tot 19.30 uur in de Stads-
schouwburg Velsen, Groeneweg 71 te IJmuiden.

Circa 1930 2012

Openingstijden stadhuis
Rond de feestdagen zijn de openingstijden van het stadhuis van Vel-
sen gewijzigd:

Maandag 31 december   Gesloten
Dinsdag 1 januari (Nieuwjaarsdag)  Gesloten
Woensdag 2 januari   Open vanaf 10.30 uur

• Donderdag 3 januari: Velsen-
Zuid voor de brandweerkazerne 
van 13.00 tot 16.00 uur.

• Donderdag 3 januari: Driehuis 
Driehuizerkerkweg naast de kerk 
van 13.00 tot 16.00 uur.

• Donderdag 3 januari: Santpoort-
Zuid naast het station van 13.00 
tot 16.00 uur.

• Donderdag 3 januari: Santpoort-
Noord Hagelingerweg/Burge-
meester Weertsplantsoen van 
13.00 tot 16.00 uur.

• Donderdag 3 januari: Santpoort-
Noord Hagelingerweg/Biezen-
weg brandplaats van 13.00 tot 
19.00 uur.

Kerstboomverbranding
Op donderdag 3 januari om 18.30 
uur aan de Heerenduinweg in 
IJmuiden en op donderdag 3 janu-
ari om 18.30 uur aan de Hagelin-
gerweg tegenover de tuincentra. 

Niet verbranden?
Op zaterdag 5 januari 2013 neemt 
HVC Inzameling (voorheen Rein-
Unie) de kerstbomen mee die  
’s morgens vóór half 8 bij de onder-
grondse ophaallocaties liggen of op 
de plek waar de grijze en groene af-
valbakken horen te staan.

Checklist (brand)veilig 
het jaar uit voor gebouwen
De statistieken tonen aan dat de 
schade aan gebouwen, bijvoor-
beeld door vuurwerk, tijdens de-
ze periode van het jaar veel gro-
ter is dan de rest van het jaar

Het merendeel van deze schades 
zijn gelegenheidsschades, dat wil 
zeggen dat de daders niet alle con-
sequenties van hun daden overzien. 

Er is een checklist ‘(Brand)veilig 
het jaar uit’ opgesteld. Met 10 een-
voudig te realiseren maatregelen 
kunt u het preventieniveau van ge-
bouwen aanmerkelijk verbeteren. 

U vindt de checklist op www.vel-
sen.nl.

Regels afsteken vuurwerk
Het afsteken van vuurwerk is aan 
regels gebonden. Vuurwerk mag 
uitsluitend op 31 december 2012 
van 10.00 uur tot 1 januari 2013  
02.00 uur worden afgestoken.

Tijdens de jaarwisseling 2012/2013 
is het verboden om vuurwerk af te 

steken op schoolpleinen en de omge-
ving daarvan (5 meter). De politie zal 
optreden tegen degenen die dit ver-
bod overtreden. 

Overtreding kan leiden tot een hech-
tenis van maximaal drie 3 maanden 
of een fikse geldboete.

Kerstbomeninzameling
Net als vorig jaar kunnen de 
kerstbomen weer bij de ge-
meente worden ingeleverd om 
verbrand te worden. Elke inge-
leverde boom is 50 eurocent 
waard. De inleverplekken staan 
hieronder. Op 3 januari is de 
kerstboomverbranding aan de 
Heerenduinweg in IJmuiden en 
de Hagelingerweg in Santpoort-
Noord.

Inleveren: wanneer, hoe laat en 
waar?
• Donderdag 3 januari: IJmuiden 

Kennemerplein, Plein 40-45, Ca-
nopusplein van 13.00 tot 16.00 
uur.

• Donderdag 3 januari: IJmuiden 
Heerenduinweg brandplaats van 
13.00 tot 19.00 uur.

• Donderdag 3 januari: Velsen-
Noord, Stratingplantsoen van 
13.00 tot 16.00 uur.

• Donderdag 3 januari: Velserbroek 
Vestingplein van 13.00 tot 17.00 
uur.
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Adviseurs Socius geven 
informatie aan ouderen
Ouderenadviseurs van Socius 
Maatschappelijke Dienstverleners 
geven ouderen informatie en ad-
vies op allerlei vlak. Ze zijn van-
af 1 januari 2013 te vinden aan de 
Dokweg 27a.

Vanaf 1 januari 2013 kunnen oude-
ren in Velsen voor informatie, ad-
vies, ondersteuning en bemidde-
ling terecht bij Socius Maatschappe-
lijk Dienstverleners. Socius zit aan 
de Dokweg 27a in IJmuiden. De ou-
derenadviseurs zijn onafhankelij-
ke hulpverleners die ouderen infor-
matie en advies geven over allerlei 
diensten en voorzieningen. Ze kun-
nen informatie geven over wonen, 

zorg, welzijn en vervoer, begeleiden 
bij de aanvraag van zorg en helpen 
met formulieren invullen, verwij-
zen en bemiddelen naar instanties 
en een luisterend oor bieden bij ver-
driet of verlies. 

Aan de Dokweg 27a zitten ook So-
ciaal Raadslieden, de Formulieren-
brigade, het Centrum Mantelzorg 
en MEE. U kunt bellen met 088 88 
76 900 of binnenlopen voor een af-
spraak. Meer informatie op www.so-
cius-md.nl. 
Socius zit in het gebouw van Janus 
makelaardij. Buslijn 74 van Con-
nexxion stopt vlakbij, halte Vissers-
haven. 

Fase 4 Stadspark van start
Woensdag 19 december is door wethouder Vennik de feestelijke eerste paal 
geslagen voor nieuwbouwproject Stadspark fase 4 aan de Grahamstraat in 
IJmuiden. De bouwwerkzaamheden van 28 hofwoningen gaan hiermee van 
start. Project Stadspark is een ontwikkeling van Dura Vermeer Vastgoed in 
samenwerking met de gemeente Velsen. In 2014 zal de oplevering plaatsvin-
den. (foto: )

Inloopbijeenkomst be-
stemmingsplannen IJmui-
den West en Havengebied
Op woensdag 9 januari organi-
seert de gemeente een inloopbij-
eenkomst over twee nieuwe be-
stemmingsplannen. Het gaat hier-
bij om het voorontwerp van de 
bestemmingsplannen ‘IJmuiden 
West’ en ‘Havengebied’.

De gemeente moet elke tien jaar de 
bestemmingsplannen actualiseren. 
Beide bestemmingsplannen geven 
een nieuwe, meer globale regelge-
ving aan de percelen die binnen dit 
plan vallen Tijdens de bijeenkomst 
kunnen de bestemmingsplannen 
worden ingezien en is gelegenheid 

voor het stellen van vragen. 

De bijeenkomsten worden gehouden 
in de Felison Terminal aan het Sluis-
plein 55. Voor het bestemmingsplan 
Havengebied kunt u tussen 16.30 en 
19.00 uur terecht, voor het bestem-
mingsplan IJmuiden West bent u 
welkom van 19.00 tot 20.30 uur. Tij-
dens deze bijeenkomsten kan u de 
plannen bekijken en vragen stellen. 
Beiden plannen zijn ook digitaal te 
bekijken op www.velsen.nl en liggen 
nog ter inzage tot 25 januari (Haven-
gebied) en 1 februari (West). Tot die 
datum kan u een reactie indienen.

Tolerantiegrenzen 
vastgesteld over agressie 
tegen hulpverleners
Rond de jaarwisseling neemt het 
geweld tegen werknemers met 
een publieke taak opvallend toe.

Het Ministerie van Veiligheid 
en Justitie heeft de laatste ja-
ren steeds meer aandacht voor dit  

onderwerp. De gemeente, politie en 
het Openbaar Ministerie hebben 
afspraken gemaakt hoe wordt op-
getreden tegen geweld van werkne-
mers met een publieke taak. Deze 
afspraken staan op www.velsen.nl.

De website www.velsen.nl is hét startpunt 
voor al uw vragen over de gemeente Velsen. 
Hier vindt u meer informatie over vergunnin-
gen, burgerzaken, buurtbemiddeling, onder-
nemersloket, 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 het bestemmings-
plan, omgevingvergunning of daaraan gerela-

teerde vragen 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 09.00 tot 16.00 uur bellen met het Klant Con-
tact Centrum: 14 0255.

Bekendmakingen
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Aanvragen
Burgemeester en wethouders van 
de gemeente Velsen maken be-
kend dat zij in de periode van 15 
december 2012 tot  en met 19 de-
cember 2012 de volgende aanvra-
gen om omgevingsvergunning op 
grond van de Wet algemene be-
palingen omgevingsrecht hebben 
ontvangen. De datum van ont-
vangst is tussen haakjes vermeld.

IJmuiden: Geen mededelingen 

Velsen-Zuid: Geen mededelingen

Santpoort-Noord: Santpoortse 
Dreef 138, veranderen woning (in-
pandig)(19/12/2012) w12.000580; 
Kerkweg 11(gemeentelijk monu-
ment), restaureren en verbouwen 
woning (19/12/2012) w12.000581.

Driehuis: Geen mededelingen 

Velserbroek: Geen mededelingen 

Velsen-Noord: Geen mededelingen 

Santpoort-Zuid: Harddraver-
slaan 54, kappen boom (18/12/2012) 
w12.000579.

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.

Besluiten
Op grond van de Algemene wet 
bestuursrecht kan een belangheb-
bende bij het(de)onderstaande 
besluit(en) gedurende zes weken 
na de dag van verzending van het 
besluit een gemotiveerd bezwaar-
schrift indienen bij het bestuurs-
orgaan dat het besluit heeft ge-
nomen (college van Burgemees-
ter en wethouders van Velsen of 
Burgemeester van Velsen, Post-
bus 465, 1970 AL IJmuiden), dan 
wel langs elektronische weg (elek-
tronisch formulier op www.velsen.
nl; werkt alleen in combinatie met 

inloggen via DigiD).In spoedei-
sende gevallen kan een voorlopi-
ge voorziening worden gevraagd 
bij de voorzieningenrechter van 
de Rechtbank Haarlem, sector be-
stuursrecht, Postbus 1621, 2003 
BR Haarlem. Een voorlopige voor-
ziening kan alleen worden aan-
gevraagd, indien er ook een be-
zwaarschrift is ingediend. Burge-
meester en wethouders van Vel-
sen hebben de volgende beslui-
ten genomen (de datum van ver-
gunningverlening is tussen haak-
jes vermeld):

Verleende omgevingsvergunnin-
gen - reguliere procedure

IJmuiden: Zuiderkruisstraat 3, 
plaatsen platformlift (19/12/2012) 
w12.000504.

Santpoort-Noord: Hagelinger-
weg 301, kappen boom (18/12/2012) 
w12.000500.

Santpoort-Zuid: Geen mededelin-
gen

Velserbroek: Schoener 47, kappen 

boom (19/12/2012) w12.000501; J. 
Michaelpad 38, starten kapsalon aan 
huis (19/12/2012) w12.000503.

Velsen-Zuid: Geen mededelingen

Velsen-Noord: Geen mededelingen

Driehuis: Geen mededelingen

Bijzondere bijstand
Burgemeester en wethouders van 
Velsen hebben in hun vergadering 
van 18 december 2012 besloten 
tot vaststelling van de Beleidsre-
gels bijzondere bijstand 2013 ge-
meente Velsen

Toelichting
In deze beleidsregels is de bevoegd-
heid van het college tot het verlenen 
van bijzondere bijstand uitgewerkt. 
Ze bevatten onder andere voorwaar-
den en bedragen. 

Nieuw in deze regels is, dat het drem-
pelbedrag is vervallen. Daar staat te-
genover dat de categoriale tegemoet-
koming voor chronisch zieken is ge-
schrapt. Verder maken de regels het 
mogelijk meer dan voorheen een be-
roep te doen op alternatieven en op 
de eigen kracht van de belangheb-
benden.

Inwerkingtreding
Deze beleidsregels treden in wer-
king op 1 januari 2013. De tot dan 
geldende regels zijn ingetrokken.

Publicatie
De beleidsregels liggen vanaf 27 de-
cember 2012 gedurende acht we-
ken ter inzage bij de receptie van het 
stadhuis, Dudokplein 1 te IJmuiden. 
De regels worden ook gepubliceerd  
in de Regelingenbank op de website 
van de gemeente Velsen: www.Vel-
sen.nl.

Toelatings-
tijden jaar-
wisseling

De burgemeester van Velsen maakt 
met inachtneming van artikel 3:41, 
lid 2 van de Algemene wet bestuurs-
recht bekend dat hij met gebruikma-
king van artikel 2:22 van de gewij-
zigde Algemene Plaatselijke Veror-
dening 2009 heeft besloten alle ho-
recabedrijven in Velsen toe te staan 
om van maandag 31 december 2012 
op dinsdag 1 januari 2013 de gehele 
nacht bezoekers in hun horeca-in-
richting toe te laten.

Bestemmingsplannen IJmuiden West en Havengebied
Op woensdag 9 januari organi-
seert de gemeente een inloopbij-
eenkomst over twee nieuwe be-
stemmingsplannen. Het gaat hier-
bij om het voorontwerp van de 
bestemmingsplannen ‘IJmuiden 
West’ en ‘Havengebied’

De gemeente moet elke tien jaar de 
bestemmingsplannen actualise-
ren. Beide bestemmingsplannen ge-
ven een nieuwe, meer globale regel-
geving aan de percelen die binnen 
dit plan vallen Tijdens de bijeen-
komst kunnen de bestemmingsplan-
nen worden ingezien en is gelegen-
heid voor het stellen van vragen. De 

bijeenkomsten worden gehouden in 
de Felison Terminal aan het Sluis-
plein 55. Voor het bestemmingsplan 
Havengebied kunt u tussen 16.30 en 
19.00 uur terecht, voor het bestem-
mingsplan IJmuiden West bent u 
welkom van 19.00 tot 20.30 uur. Tij-
dens deze bijeenkomsten kan u de 
plannen bekijken en vragen stellen. 

Beiden plannen zijn ook digitaal te 
bekijken op www.velsen.nl en liggen 
nog ter inzage tot 25 januari (Haven-
gebied) en 1 februari (West). Tot die 
datum kan u een reactie indienen.
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Regelingen sportaccommodaties 2013

Mededelingen

De gemeente heeft de tarieven en algemene voorwaarden van de ge-
meentelijke sportaccommodaties voor 2013 vastgesteld. Er zijn drie rege-
lingen: de Regeling sportterreinen 2013-2014; de Regeling sporthallen en 
gymlokalen 2013-2014 en de Regeling zwembad De Heerenduinen 2013.

De volledige regelingen zijn te vinden op de websites 
- www.velsen.nl : Bestuur& Organisatie>Beleid > Cultuur, Sport & Vrije Tijd 
> sportbeleid of via: Regelingen & Verordeningen (regelingenbank)
- www.sportloketvelsen.nl (sport & gemeente > sportaccommodaties in Vel-
sen)
- www.zwembadvelsen.nl (algemeen > huisregels en regeling zwembad).

Overzicht  van de meest gangbare tarieven (type- en drukfouten voorbehou-
den): 

Zwembad De Heerenduinen m.i.v. 1 januari 2013
Losse baden:
- Kinderen 0 en 1 jaar    gratis
- 16 jaar en ouder     € 4,95
- Onder 16 jaar, 65 +    € 4,40
- Daluren     € 4,40
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
- 100 baden- kaarten    (prijs van) 60 losse baden
     + 40 baden gratis 

Zwemles:
 - Maandkaart kinderen 2x per week, 
   30 min./45 min.     € 43,65 / 65,50
 - Maandkaart volwassenen 1x per week € 35,15
 - Instroomcursus weekend   € 76,70
- Losse les     € 10,10

Sportterreinen 2013-2014 m.i.v. 1 juli 2013 
- Voetbalveld     €  3.176,00
- Kunstgrasveld voetbal    €  9.530,00
- Kunstgrasveld hockey    €  6.823,86
- Honk- softbalveld    €  2.540,00
- Korfbalveld     €  2.540,00
- Handbalveld     €  2.036,00
- Rugbyveld     €  2.415,00
- Atletiekcomplex     € 11.794,60

Sporthallen 2013-2014 m.i.v. 1 juli 2013
- Plaatselijke sportverenigingen vast gebruik,
   per uur     €  41,60
 - Competitie gebruik, per uur  €  55,40
 - Overige gebruikers, per uur  €  46,00

Gymzalen 2013-2014 m.i.v. 1 juli 2013 
 - Plaatselijke sportverenigingen vast gebruik,
   per seizoen/uur     € 358,00
 - Plaatselijke sportverenigingen losse uren € 12,10
 - Overige gebruikers vast gebruik, 
per seizoen/uur     € 440,00
- Overige gebruikers losse uren  € 16,80

In de raadsvergadering van 13 december 2012 zijn de volgende belasting-
verordeningen 2013 vastgesteld:

verordening Onroerende-zaak belastingen 2013
verordening Roerende woon- en bedrijfsruimten 2013
verordening Hondenbelastingen 2013
verordening Rioolheffingen 2013
verordening Afvalstoffenheffing 2013
verordening Precariobelasting 2013
verordening Toeristenbelasting 2013
verordening Watertoeristenbelasting 2013
Legesverordening 2013
verordening Marktgelden 2013
verordening Standplaatsgelden 2013
verordening Lijkbezorgingsrechten 2013
verordening Parkeerbelasting 2013 
Aanwijzingsbesluit ingevolge de verordening Parkeerbelasting 2013

Bovengenoemde verordeningen zijn opgenomen in het register “gepubli-
ceerde belastingverordeningen 2013”. De verordeningen treden in werking 
op 1 januari 2013.

Alle belastingverordeningen en regelingen liggen kosteloos ter inzage bij  
de receptie van het stadhuis van de gemeente Velsen, Dudokplein 1 te  
IJmuiden. Een ieder kan op verzoek tegen betaling van een bedrag aan le-
ges een afschrift verkrijgen van bovengenoemde besluiten. De belastingver-
ordeningen kunt u ook raadplegen op de website van de gemeente Velsen  
(www.velsen.nl).

Heeft u nog vragen, dan kunt u bellen met afdeling Belastingen en Invorde-
ring, telefoonnummer 0255-567322.




