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Openingstijden stadhuis
Rond de Kerst en Oud & Nieuw zijn de openingstijden van het stad-
huis van Velsen gewijzigd:

Vrijdag 27 december  Gesloten
Dinsdag 31 december   Gesloten vanaf 14:00 uur
Woensdag 1 januari (Nieuwjaarsdag) Gesloten
Donderdag 2 januari  Geopend vanaf 10:00 uur

Nieuwjaarsreceptie 2014

U bent van 
harte welkom

Het gemeentebestuur van Velsen wenst u een 
goede gezondheid in 2014

Voor een persoonlijke uitwisseling van nieuwjaars-
wensen nodigt het gemeentebestuur van Velsen u 
hierbij van harte uit voor de nieuwjaarsreceptie.

Deze vindt plaats op maandag 6 januari 2014 van 
17.00 tot 19.30 uur in de Stadsschouwburg Velsen, 
Groeneweg 71 te IJmuiden. 

Het gemeentebestuur heeft er voor gekozen om geen 
persoonlijke uitnodigingen te versturen. Deze publicatie 
komt daarvoor in de plaats.

Herstel zeekade bedrij-
venterrein Grote Hout
Het herstel van de zeekade van Grote Hout in Velsen-Noord zal in 2014 be-
ginnen. Aanleiding voor een feestelijke startbijeenkomst op woensdag 18 
december 2013. Wethouder havenzaken Arjen Verkaik verrichte samen met 
gedeputeerde Jan van Run de starthandeling waarbij op de kade de aankon-
diging van de werkzaamheden zichtbaar werd. (foto: Reinder Weidijk)

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 deze checklist op www.vel-
sen.nl.

Geen vuurwerk bij scholen
Tijdens de jaarwisseling 2013/2014 
is het verboden om vuurwerk af te 
steken op schoolpleinen en de om-
geving daarvan (5 meter). De poli-
tie zal optreden tegen degenen die 
dit verbod overtreden. Overtreding 
kan leiden tot een hechtenis van 
maximaal drie 3 maanden of een 
fikse geldboete.

Illegaal vuurwerk
Het Openbaar Ministerie, de politie 
en de gemeente Velsen waarschu-
wen voor het gebruik van illegaal 
vuurwerk. Regelmatig wordt de po-
litie geconfronteerd met slachtof-
fers die gewond zijn geraakt na het 
gebruik van illegaal vuurwerk. De 
politie waarschuwt al enkele jaren 
voor illegaal vuurwerk wat voorna-
melijk afkomstig is uit Oost-Euro-
pa. De straffen voor het bezit ervan 
zijn daarnaast hoog. Voor meer in-
formatie zie www.politie.nl/onder-
werpen/vuurwerk.html.
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Gewijzigde inzameling 
rondom de feestdagen
Tijdens de feestdagen zamelt HVC 
geen huishoudelijk afval in. Ook de 
afvalbrengstations zijn gesloten. Als 
uw reguliere inzameldag op één van 
deze feestdagen valt, dan komen zij 
een andere keer uw afval ophalen.
Op maandag 30 december en dins-

dag 31 december worden de con-
tainers voor kunststofinzameling 
bij de winkelcentra verwijderd. De-
ze containers worden op 2 januari 
weer teruggeplaatst. Kijk op inzamel 
kalender.hvcgroep.nl wanneer HVC 
het afval komt ophalen. (foto: HVC)

Kerstbomeninzameling
Net als vorig jaar kunnen de kerst-
bomen weer bij de gemeente 
worden ingeleverd om verbrand 
te worden. Elke ingeleverde boom 
is 50 eurocent waard. De inlever-
plekken staan hieronder. Op 8 ja-
nuari is de kerstboomverbranding 
aan de Heerenduinweg in IJmui-
den en de Hagelingerweg in Sant-
poort-Noord.

Inleveren: wanneer, hoe laat en 
waar?
• Woensdag 8 januari: IJmuiden 

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

• Woensdag 8 januari: IJmuiden 
Heerenduinweg brandplaats van 
13.00 tot 19.00 uur 

• Woensdag 8 januari: Velsen-
Noord, Stratingplantsoen van 
13.00  tot 16.00 uur

• Woensdag 8 januari: Velserbroek 
Vestingplein van 13.00 tot 17.00 
uur

• Woensdag 8 januari: Velsen-Zuid 
voor de Brandweer kazerne van 
13.00 tot 16.00 uur

• Woensdag 8 januari: Driehuis 
Driehuizerkerkweg naast de kerk 
van 13.00 tot 16.00 uur

• Woensdag 8 januari: Santpoort-
Zuid naast het station van 13.00 
tot 16.00 uur 

• Woensdag 8 januari: Santpoort-
Noord Hagelingerweg / Burge-
meester Weertplantsoen van 13.00 

tot 16.00 uur 
• Woensdag 8 januari: Santpoort-

Noord Hagelingerweg / Biezenweg 
brandplaats van 13.00 tot 19.00 
uur

Inleverplekken
Driehuis:  Driehuizerkerkweg (naast 
de kerk).
IJmuiden: parkeerplaats Kenne-
merplein, Plein 1940-1945, Cano-
pusplein en Heerenduinweg brand-
plaats.
Santpoort-Noord: Hagelingerweg / 
Burgemeester Weertplantsoen en 
Hagelingerweg / Biezenweg brand-
plaats.
Santpoort-Zuid: Naast het station. 
Velsen-Noord: Stratingplantsoen.
Velsen-Zuid: Brandweerkazerne.
Velserbroek: Vestingplein.

Kerstboomverbranding
Op woensdag 8 januari om 18.30 uur 
aan de Heerenduinweg in IJmuiden 
en op woensdag 8 januari om 18.30 
uur aan de Hagelingerweg tegenover 
de tuincentra. 

Niet verbranden?
Op zaterdag 11 januari 2014 neemt 
HVC Inzameling (voorheen Rein-
Unie) de kerstbomen mee die ’s mor-
gens vóór half 8 bij de ondergrond-
se ophaallocaties liggen of op de plek 
waar de grijze en groene afvalbakken 
horen te staan.

Afsteken van vuurwerk
Het afsteken van vuurwerk is aan regels gebonden. Vuurwerk mag uit-
sluitend op 31 december 2013 van 10.00 uur tot 1 januari 2014  02.00 uur 
worden afgestoken.

60-jarige bruidsparen in het zonnetje gezet
Vijfenveertig bruidsparen in de gemeente Velsen vierden in 2013 hun diamanten bruiloft. Drieëntwintig  bruidsparen maakt van de uitnodiging gebruik om 
woensdag 18 december 2013 in Villa Westend samen met burgemeester Weerwind bij dit bijzondere jubileum stil te staan. De burgemeester luisterde met 
veel belangstelling naar de herinneringen die de echtparen met elkaar ophaalden. (foto: Reinder Weidijk)
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Nieuwe tarieven gemeentelijke sportaccommodaties
De gemeente heeft de tarieven en algemene voorwaarden van de ge-
meentelijke sportaccommodaties voor 2014 vastgesteld. Er zijn drie 
regelingen: de Regeling sportterreinen 2014-2015; de Regeling sport-
hallen en gymlokalen 2014-2015 en de Regeling zwembad De Heeren-
duinen 2014.

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

Zwembad De Heerenduinen m.i.v. 1 januari 2014
 Losse baden:
- Kinderen 0 en 1 jaar  gratis
- 16 jaar en ouder  € 5,00
- Onder 16 jaar, 65 +  € 4,50
- Daluren  € 4,50
 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.  € 45,00 / 67,50
- Maandkaart volwassenen 
 1x per week  € 36,50
- Instroomcursus weekend  € 79,00
- Losse les  € 10,50

Sportterreinen 2014-2015 m.i.v. 1 juli 2014 
- Voetbalveld  €   3.811,00
- Kunstgrasveld voetbal  € 11.433,00
- Kunstgrasveld hockey  €   7.028,58
- Honk- softbalveld  €   3.048,00
- Korfbalveld  €   3.048,00
- Handbalveld  €   2.292,00
- Rugbyveld  €   3.048,00
- Atletiekcomplex  € 13.173,00

Sporthallen 2014-2015 m.i.v. 1 juli 2014
- Plaatselijke sportverenigingen  vast gebruik, per uur € 42,85
- Competitie gebruik, per uur     € 57,00
- Overige gebruikers, per uur     € 47,00

Gymzalen 2014-2015 m.i.v. 1 juli 2014 
- Plaatselijke sportverenigingen 
 vast gebruik, per seizoen/uur     € 394,00
- Plaatselijke sportverenigingen losse uren   € 13,30
- Overige gebruikers vast gebruik, per seizoen/uur  € 484,00
- Overige gebruikers losse uren    € 18,50

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 

Velsen)
- www.zwembadvelsen.nl (algemeen > huisregels en regeling zwembad).

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 dis-
criminatiezaken, 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 het bestemmings-
plan, omgevingsvergunning of daaraan gerela-
teerde vragen kunt u een afspraak maken met één 
van vakspecialisten via 14 0255.

Burgerzaken werkt uitsluiten op afspraak. Via on-
ze 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.

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

Bekendmakingen

Aanvragen
Burgemeester en wethouders van 
de gemeente Velsen maken be-
kend dat zij in de periode van 14 
december 2013 tot en met 19 de-
cember 2013 de volgende aanvra-
gen hebben ontvangen voor een 
omgevingsvergunning op grond 
van de Wet algemene bepalingen 
omgevingsrecht. De datum van 
ontvangst is tussen haakjes ver-
meld..

IJmuiden 
Kromhoutstraat ong., oprich-
ten bedrijfsgebouw (18/12/2013) 
w13.000541;
Orionweg ong., kappen 16 bomen 
(19/12/2013)

Velsen-Zuid 
Rijksweg 136, kappen diverse bomen 
(19/12/2013) w13.000543;
Minister Lelylaan 12, kappen 4 bo-
men (17/12/2013) w13.000539

Santpoort-Noord
Geen mededelingen

Santpoort-Zuid
Geen mededelingen

Driehuis
Geen mededelingen

Velserbroek
Geen mededelingen

Velsen-Noord
Geen mededelingen

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.
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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 (elektro-
nisch formulier op www.velsen.nl; 
werkt alleen in combinatie met in-
loggen via DigiD). In spoedeisen-
de gevallen kan een voorlopige 
voorziening worden gevraagd bij 

de voorzieningenrechter van de 
rechtbank Noord-Holland, loca-
tie Haarlem, sector bestuursrecht, 
Postbus 1621, 2003 BR Haarlem. 
Een voorlopige voorziening kan 
alleen worden aangevraagd, in-
dien er ook een bezwaarschrift is 
ingediend. De verzenddatum van 
het besluit is tussen haakjes ver-
meld.

Verleende omgevingsvergunnin-
gen - reguliere procedure
Het college van Burgemeester en 
wethouders van Velsen heeft een 
omgevingsvergunning verleend 
voor: 

IJmuiden
De Ruyterstraat 68, plaatsen dakop-
bouw (17/12/2013) w13.000452;

Trompstraat 122, uitoefenen kap-
perswerkzaamheden aan huis 
(17/12/2013) w13.000411;
Waalstraat 27, plaatsen dakka-
pel (achtergevel)(17/12/2013) 
w13.000445;
Heerenduinweg 43 8000, oprich-
ten Ziggo datacentrum (17/12/2013) 
w13.000382.

Driehuis
Geen mededelingen

Santpoort-Noord
Hoofdstraat 37, plaatsen erker 
(18/12/2013) w13.000428;
Middenduinerweg 36, plaatsen dak-
kapel (achtergevel)(19/12/2013) 
w13.000448.

Santpoort-Zuid
Geen mededelingen

Velsen-Zuid
Geen mededelingen

Velsen-Noord
Geen mededelingen

Velserbroek
Geen mededelingen

Vergunningen Algemene Plaat-
selijke Verordening

Evenementen art. 2:17 APV  
Strand Velsen-Noord, op 11 janua-
ri 2014, AGU mountainbikerace Eg-
mond-Pier-Egmond (18/12//2013)  
u13.008559.

Beleidsregels bijzondere bijstand 2014 vastgesteld
Het college van burgemeester en 
wethouders heeft op 17 december 
2013 de Beleidsregels bijzondere 
bijstand 2014 vastgesteld. Deze 
regels treden in werking op 1 ja-
nuari 2014 en komen in de plaats 
van nu geldende beleidsregels.

De belangrijkste vernieuwing in de 
beleidsregels is de uitbreiding van 
voorzieningen voor kinderen. De te-
gemoetkoming voor deelname aan 
sport of cultuur gaat van € 100 naar 
€ 200 per jaar. Verder wordt de aan-
schaf van een kinderfiets financieel 

mogelijk gemaakt en worden er voor 
kinderen uit gezinnen met een laag 
inkomen 10-badenkaarten voor het 
zwembad beschikbaar gesteld.

De regels liggen vanaf 27 decem-
ber 2013 gedurende zes weken ter 

inzage bij het Klant Contact Cen-
trum  van het Stadhuis, Dudokplein 
1, IJmuiden. Ze zijn ook te vinden in 
de regelingenbank van Velsen op de 
website www.velsen.nl onder Rege-
lingen en Verordeningen.

Belastingverordeningen vastgesteld
De gemeenteraad heeft in haar vergadering van 12 december 2013 de 
volgende belastingverordeningen 2014 vastgesteld:

verordening Onroerende-zaak belastingen 2014 (met toelichting hieronder)
verordening Roerende woon- en bedrijfsruimten 2014
verordening Hondenbelastingen 2014
verordening Rioolheffingen 2014
verordening Afvalstoffenheffing 2014
verordening Precariobelasting 2014
verordening Toeristenbelasting 2014
verordening Watertoeristenbelasting 2014
Legesverordening 2014
verordening Marktgelden 2014
verordening Standplaatsgelden 2014
verordening Lijkbezorgingsrechten 2014
verordening Parkeerbelasting 2014 
Aanwijzingsbesluit ingevolge de verordening Parkeerbelasting 2014

Bovengenoemde verordeningen zijn opgenomen in het register ‘ge-
publiceerde belastingverordeningen 2014’. De verordeningen treden 
in werking op 1 januari 2014.

Alle belastingverordeningen en regelingen liggen kosteloos ter inzage bij de 
receptie van het stadhuis van de gemeente Velsen, Dudokplein 1 te IJmui-
den. Een ieder kan op verzoek tegen betaling van een bedrag aan leges een 
afschrift verkrijgen van bovengenoemde besluiten. De belastingverordenin-

gen kunt u ook raadplegen op de website van de gemeente Velsen (www.vel-
sen.nl / Regelingenbank Velsen).

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

Toelichting tarieven Ozb in belastingverordeningen 2014

In het artikel ‘Stijging Ozb in 2014 binnen de perken’ van de Vereniging Ei-
gen Huis van 26 november 2013 wordt aangegeven dat de gemeente Velsen 
één van de gemeenten is waar de Ozb procentueel het hardst stijgt met 10%. 
Op basis van hun berekening zou de gemiddelde aanslag Ozb in Velsen hier-
door stijgen van € 237,59 in 2013 naar € 261,51 in 2014. 

Inmiddels is duidelijk geworden dat de VEH zich heeft gebaseerd op ver-
keerde informatie. Op basis van de juiste informatie stijgt de aanslag Ozb – 
op basis van de in de belastingverordeningen 2014 opgenomen Ozb-tarieven 
– met 3% en niet met 10%. Dus zou in het voorbeeld van de VEH de Ozb-aan-
slag 2014 geen € 261,51 bedragen, maar € 244,72. Dit is geheel in lijn met de 
tariefontwikkeling Ozb over de periode 2011 tot en met 2013. In die periode 
zijn de tarieven ook zo vastgesteld dat de Ozb-aanslag jaarlijks met niet meer 
dan de inflatiecorrectie is verhoogd.
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Flexibilisering werktijden ambtenaren
Burgemeester en wethouders van de 
gemeente Velsen hebben in de verga-
dering van 10 december 2013 beslo-
ten de Collectieve Arbeidsvoorwaar-
denregeling / Velsense Arbeidsvoor-

waardenregeling (CAR/VAR) te wij-
zigen, de Werktijdenregeling Vel-
sen 2014 vast te stellen en een aantal 
verouderde regelingen m.b.t. werk-
tijden en telewerken voor medewer-

kers van de gemeente Velsen in te 
trekken. Hiermee wordt gestalte ge-
geven aan de modernisering en flexi-
bilisering van de werktijden van me-
dewerkers van de gemeente Velsen. 

Het besluit treedt in werking op 1 ja-
nuari 2014 en ligt voor iedereen kos-
teloos ter inzage bij de afdeling Hu-
man Resources van de gemeente 
Velsen.

Gemeenschappelijke Regeling verandert 
Op 17 december 2013 heeft het colle-
ge van Burgemeester en wethouders 
van de gemeente Velsen besloten tot 

wijziging van de gemeenschappelij-
ke regeling De Meergroep in IJmond 
Werkt!  Het besluit treedt op 1 janu-

ari 2014 in werking.  De nieuwe ge-
meenschappelijke regeling ligt vanaf 
20 december 2013 tot en met 31 ja-

nuari 2014 ter inzage bij de balie van 
het stadhuis.

Verkeersmaatregel 
Burgemeester en wethouders van 
de gemeente Velsen hebben be-
sloten:

Op maandag tot en met vrijdag een 
parkeerverbod in te stellen aan de 
noordwestzijde van de Meubelma-
kerstraat (op het gedeelte tussen de 
Zeilmakerstraat en huisnummer 7) 
te Velserbroek door middel van het 

plaatsen van bord E1 en onderbord 
‘ma t/m vr’, zoals bedoeld in bijlage 1 
van het Reglement verkeersregels en 
verkeerstekens 1990.

Mogelijkheid van bezwaar
Door belanghebbenden kan tegen 
het bovenstaande besluit ingevol-
ge de Algemene Wet Bestuursrecht 
binnen een termijn van 6 weken na 

de dag waarop het besluit is bekend 
gemaakt, schriftelijk bezwaar wor-
den gemaakt. 
Het bezwaar dient te worden gericht 
aan:

Burgemeester en wethouders van de 
gemeente Velsen
Postbus 465
1970 AL IJmuiden

Nadere informatie
Het gehele verkeersbesluit kan wor-
den ingezien bij de receptiebalie, 
stadhuis, Dudokplein 1 te IJmui-
den. Vanaf 1 januari 2013 vindt for-
mele publicatie van verkeersbeslui-
ten plaats in de digitale Staatscou-
rant. Deze advertentie is bedoeld als 
extra service.

Mandaatregeling IJmond Werkt!
Op 17 december 2013 heeft het colle-
ge van burgemeester en wethouders 
van de gemeente Velsen besloten 
om het algemeen bestuur van de Ge-
meenschappelijke regeling IJmond 

Werkt! diverse bevoegdheden te 
mandateren. De bevoegdheden heb-
ben betrekking op de re-integratie-
taak die IJmond Werkt! voor de ge-
meente uitvoert. Het eerdere man-

daatbesluit van 29 januari 2013 aan 
de directeur van de gemeenschap-
pelijke regeling de Meergroep komt 
hiermee te vervallen.  Het mandaat-
besluit treedt op 1 januari 2014 in 

werking. Het nieuwe mandaatbe-
sluit ligt vanaf 20 december 2013 tot 
en met 31 januari 2014 ter inzage bij 
de balie van het stadhuis.




