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Over het algemeen gaan jongeren 
minder vaak naar de stembus, terwijl 
hun stem juist het verschil kan ma-
ken. Jongeren stemmen vaak anders 
dan oudere mensen. Logisch, want 
ze houden zich in het dagelijks leven 
met andere dingen bezig.

Door zowel online als persoonlijk in ge-
sprek te gaan met jongeren, betrekken we 
hen meer bij de lokale politiek. We infor-
meren over wat de gemeente doet, hoe je 
moet stemmen en wat je moet doen als je je 
stempas kwijtraakt. Ook laten we zien dat 
de gemeenteraad beslist over thema’s die 

voor jongeren belangrijk zijn, zoals wonen 
en werken, horeca, sport, duurzaamheid en 
veiligheid. Bovendien willen we graag van 
de jongeren zelf horen wat zij belangrijk 
vinden.

Komende weken laten we zien wat jongeren 
zelf te zeggen hebben via de website en so-
cial media van de gemeente Velsen. 

Wilt u meer weten?
Volg dan #Velsenindestemming op soci-
al media, kijk op velsen.nl/verkiezingen of 
mail naar verkiezingen@velsen.nl.

Wist u dat...
...er dit jaar speciale aandacht is 
voor jongeren tijdens de 
gemeenteraadsverkiezingen?

In de voorjaarsvakantie van 24 fe-
bruari tot en met 4 maart is het 
zwembad De Heerenduinen extra 
geopend voor recreatieve zwem-
mers. 

Zwemmen is gezond, maar ook leuk! Spe-
ciaal voor de vakantie ligt er een te gekke 
opblaasbare Dolfi jnrun (zie foto) in het 
wedstrijdbad om op te springen en vanaf 
te glijden.

- Het recreatiebad is open van  maandag 
t/m vrijdag 10.00 - 16.30 uur.

- Het wedstrijdbad is geopend van 
maandag t/m donderdag van 10.00 - 
15.30 uur. Op vrijdag van 10.00 - 14.15 
uur.

Het banen zwemmen op maandag 26 fe-
bruari van 13.00 - 15.00 uur komt te ver-
vallen. Alle overige activiteiten voor en 
na het recreatieve zwemmen blijven on-
gewijzigd.

Zwembad extra open 
tijdens voorjaarsvakantie

De gemeente zorgt voor een goed leef-, 
woon- en werkklimaat in Velsen. Zij vat 
haar taken als het ophalen van huisvuil, 
aanleg en onderhoud van riolering, onder-
houd van groen en straatverlichting dan 
ook serieus op. Deze diensten worden on-
der meer betaald uit de opbrengst van de 

gemeentelijke belastingen. In deze editie 
van de Infopagina treft u de Belastingspe-
cial aan. Daarin kunt u alles lezen over 
de gemeentelijke belastingen. Tarieven, 
maar ook informatie over de wijze van be-
talen, kwijtschelding en het indienen van 
bezwaarschriften.

Speciale Infopagina over 
gemeentelijke belastingen

 elsen tekent de e eek een samen er-
kingsovereenkomst, waardoor BRAK! 
IJmuiden deel kan gaan nemen aan een 
internationaal netwerk van kleinschali-
ge wetenschapscentra. De kennis en er-
varing die daar voorhanden is, komt dan 
beschikbaar voor BRAK!, en BRAK! kan 
die weer gebruiken voor onze inwoners 

en bedrijven. Door de samenwerking kan 
BRAK! ook fondsen werven bij o.a. de Eu-
ropese Unie. 

Meer informatie op: www.velsen.nl/be-
stuur-organisatie/gemeenteraad/raadska-
lender/collegeberichte.

   Uit het college

De gemeente Velsen stelt 2 miljoen 
euro beschikbaar voor innovatie in 
de maak- en onderhoudsindustrie. 
Vanaf 1 maart a.s. kan het Velsense  
Midden-en Kleinbedrijf ( MKB) in 
deze sector hiervoor subsidie aan-
vragen.

Letterlijk betekent innovatie ‘vernieuwing’. 
Veel mensen denken bij innovatie nog 
steeds aan nieuwe uitvindingen, maar dat is 
niet terecht. Als je product of proces verbe-
tert, innoveer je al. De subsidie kan worden 
gebruikt voor de inzet van personeel en in-
vesteringen in installaties. Dit is uiteraard 
gekoppeld aan het innovatieproject.

Bijdrage 
Bedrijven kunnen een bijdrage aanvragen 
voor maximaal 60% van de innovatiekosten. 
Zowel bij een individuele aanvraag als een 

project met meerdere aanvragers geldt ove-
rigens wel een limiet van € 200.000, - per 
innovatie. Binnen 6 maanden na toekenning 
dient het innovatieproject gestart te zijn.

Doel
Het innovatiefonds MKB Velsen is bedoeld 
om het MKB in Velsen een duwtje in de rug 
te geven als het gaat om investeringen in de 
maak-en onderhoudsindustrie. Dit is goed 
voor de economie en zorgt voor nieuwe ba-
nen. 

Kijk voor meer informatie na 1 maart  op 
www.innovatiefondsmkbvelsen.nl.

Subsidie voor vernieuwing 
binnen uw bedrijf
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Heeft u ook behoefte aan een praatje 
en ongedwongen gezelligheid? Don-
derdag 1 maart a.s. bent u van har-
te welkom op de ko�  eochtend in de 
Bibliotheek Velsen. De bijeenkomst 
wordt door het Sociaal Wijkteam ge-
organiseerd.

Kom langs! Het eerste kopje ko�  e/thee kost 
€1, het tweede kopje is gratis. De ko�  eoch-
tend is van 10.30 tot 12.00 uur in de Biblio-
theek Velsen, Dudokplein 16 in IJmuiden. 
Voor meer informatie kunt u contact op-
nemen met Elisabeth Hoekstra of Froukje 
Cornet van het Sociaal Wijkteam via 088-
8876970.

Elke eerste donderdag van de maand
U bent overigens elke eerste donderdag van 
de maand van harte welkom op de ko�  eoch-
tend in de Bibliotheek Velsen. Donderdag 

5 april is er een thema aan verbonden. Dan 
staan de bijzondere bijen centraal. (foto: 
aangeleverd)

Ko�  eochtend Sociaal Wijkteam

Het is belangrijk dat iedereen mee 
kan doen in de samenleving van Vel-
sen. Dat geldt zeker voor gehan-
dicapten, chronisch zieken, uitke-
ringsgerechtigden, jongeren die met 
zorgen rondlopen, senioren of men-
sen die moeilijk aan het werk komen. 

Zij worden niet altijd gehoord, terwijl ze ook 
hun ervaringen en ideeën hebben. De parti-
cipatieraad ondersteunt hen daarbij. Wil jij 
ervoor zorgen dat zij goed gehoord worden? 
Meld je dan nu aan voor de participatieraad 
Velsen.

Vanaf 1 april 2018 starten in Beverwijk, 
Heemskerk en Velsen de participatiera-

den. Groepen van 7 tot 12 vrijwilligers die, 
ondersteund door professionals uit de ge-
meente, zelf aan de slag gaan. Samen ma-
nieren bedenken om in contact te komen 
met de mensen om wie het gaat. 

Aanmelden
Als lid van de participatieraad is jouw ken-
nis en ervaring belangrijk, evenals je be-
trokkenheid bij sociale vraagstukken. Zo 
kunnen we met elkaar het samenleven in 
onze gemeente verbeteren. Heb je belang-
stelling om deel te nemen aan de participa-
tieraad? Meld je dan voor 1 maart 2018 aan 
via: vacatures@velsen.nl. Meer informatie 
over de participatieraad kun je lezen op vel-
sen.nl.

Leden gezocht voor 
participatieraad Velsen

De gemeenten Beverwijk, Heems-
kerk en Velsen hebben in 2017 een 
Regionaal Burgeronderzoek (Bur-
gerpeiling) uitgevoerd. Daarin 
werden vragen gesteld hoe de in-
woners hun leefomgeving, welzijn 
en zorg in de gemeente ervaren. 
Ook konden zij een waardering 
geven op dienstverlening, com-
municatie en de betrokkenheid bij 
buurtinitiatieven. 

Resultaten
De resultaten van het burgeronderzoek 
zijn bekend. In vergelijking met de lande-
lijke cijfers zijn er uitschieters naar bo-
ven en naar beneden. Heemskerk scoor-
de echter op alle fronten van gemiddeld 
tot goed. In Beverwijk werd vooral de be-
reikbaarheid boven gemiddeld gewaar-
deerd. Inwoners van Beverwijk geven wel 
aan dat er onvoldoende aandacht is voor 
groen in de buurt. Bovendien wordt er 

overlast van buurtbewoners ervaren. Vel-
sen scoort gemiddeld lager op het gebied 
van burgerparticipatie, maar wel goed op 
de kwaliteit van wegen en straten. Opval-
lend is dat alle IJmondgemeenten relatief 
laag scoren als het gaat om vrijwilligers-
werk. 

Samen aan de slag
Met behulp van de resultaten gaan de ge-
meenten, samen met iedereen die daarbij 
een rol wil spelen, aan de slag om het wo-
nen en leven nog prettiger te maken.

Meer informatie
In totaal hebben 5110 mensen verdeeld 
over 28 wijken in de IJmondgemeenten 
de enquête beantwoord. Dit gebeurde zo-
wel online als schriftelijk. De uitkomsten 
van het burgeronderzoek zijn terug te 
vinden op waarstaatjegemeente.nl en op 
de websites van de drie IJmondgemeen-
ten. Voor Velsen is dit: www.velsen.nl.

Resultaten Burgeronderzoek

Heeft u een vraag over bijvoor-
beeld het stemmen, uw stempas of 
de stembureas? Op de verkiezings-
website www.velsen.nl/verkiezingen 
vindt u alle informatie over de ver-
kiezingen. Ook kunt u hier de stem-
hulp www.velsen.mijnstem.nl terug-
vinden.

Wanneer mag u stemmen?
U mag stemmen voor de gemeenteraadsver-
kiezingen als u:

  De Nederlandse nationaliteit of de nati-
onaliteit van een ander land van de EU 
heeft. Of u heeft een geldige verblijfsver-
gunning en verblijft minimaal 5 jaar le-

gaal in Nederland.
   1  jaar of ouder bent.
   in een Nederlandse gemeente oont.

Referendum 
Naast de verkie ingen voor de gemeente-
raad is er op 21 maart 2018 ook een raadge-
vend referendum over de Wet op de inlich-

tingen- en veiligheidsdiensten 2017 (Wiv 
2017) waar over gestemd kan worden. Let 
op: u mag hiervoor alleen stemmen als u de 
Nederlandse nationaliteit heeft. Meer in-
formatie over het referendum vindt u op  
www.referendum-commissie.nl.

Verkiezingswebsite en stemhulp
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Informatie en vragen
Vragen over de aanslag/beschikking    0255 - 567 322
Vragen over de betaling/aanmaning     0255 - 567 345
Vragen over automatische incasso     0255 - 567 345
Vragen over kwijtschelding      140255

Postadres:Gemeente Velsen, Postbus 465,  1970 AL IJmuiden
Bezoekadres: Gemeente Velsen, Dudokplein 1,  1971 EN IJmuiden
Openingstijden: maandag  t/m vrijdag van 08.30 uur -17.00 uur

Meer informatie op de gemeentelijke website www.velsen.nl

Uitleg gemeentelijke 
belastingen
Op het verzamelbiljet vindt u naast de WOZ-
waarde ook verschillende belastingen. Hierna 
leest u een korte uitleg per belastingsoort. 

Onroerende-zaakbelastingen (OZB)
De onroerende-zaakbelastingen bestaan uit 
twee gedeelten:
1. OZB voor de eigenaar van een onroerende 
zaak (zowel woning als niet-woning), de zoge-
naamde eigenarenbelasting.
2. OZB voor de gebruiker van een niet-woning, 
de zogenaamde gebruikersbelasting.

Verhuizing en de OZB 
Als u verhuist of uw woning verkoopt na 1 ja-
nuari 2018 heeft u geen recht op vermindering 
van de aanslag. De onroerende-zaakbelastingen 
zijn tijdstipbelastingen. Dit betekent dat voor 
de oplegging van de aanslag de situatie op 1 ja-
nuari 2017 bepalend is. Met wijzigingen in de 
loop van het jaar mag de gemeente geen reke-
ning houden. 

Afvalsto� enhe�  ng
Afvalsto� enhe�  ng wordt geheven van degene 
die in de gemeente gebruik maakt van een per-
ceel, waarvoor de gemeente een verplichting tot 
het inzamelen van huishoudelijke afvalsto� en 
heeft. 

Rioolhe�  ng
Rioolhe�  ng wordt geheven over een perceel, 

dat direct of indirect is aangesloten op de ge-
meentelijke riolering. 
De rioolhe�  ng bestaat uit twee gedeelten:
1. rioolhe�  ng voor de eigenaar.
2. rioolhe�  ng voor de gebruiker.

Voor een perceel van waaruit slechts hemelwa-
ter direct of indirect op de gemeentelijke riole-
ring wordt afgevoerd, wordt een lager tarief ri-
oolhe�  ng in rekening gebracht. 

Hondenbelasting
Houdt u één of meer honden, dan bent u ver-
plicht hiervan aangifte te doen voor de honden-
belasting door middel van een aangiftebiljet 
hondenbelasting. 

Honden moeten in Velsen worden aangelijnd 
en hondenpoep dient te worden opgeruimd. In 
de gemeente is een aantal losloopplaatsen inge-
richt. Op deze plaatsen mogen de honden loslo-
pen. Meer hierover kunt u lezen in de brochu-
re “Hondenbeleid Velsen. Iedereen blij met uw 
hond”. Het aangiftebiljet, het afmeldingsbiljet 
hondenbelasting en de brochure kunt u opvra-
gen of downloaden via de site www.velsen.nl of 
a� alen bij het Klant Contact Centrum (KCC) 
van de gemeente Velsen, Dudokplein 1, IJmui-
den. 

Als u geen hond meer heeft, dan kunt u uw hond 
afmelden door middel van een afmeldingsbiljet.

Gemeentelijke belastingen
Waarom gemeentelijke belastingen?
De gemeente zorgt voor een goed leef-, 
woon- en werkklimaat in Velsen. U kunt 
denken aan zaken als het ophalen van huis-
vuil, aanleg en onderhoud van riolering, on-
derhoud van groen en straatverlichting. De-
ze taken worden o.a. uit de gemeentelijke 
belastingen betaald.

Aanslagbiljet bewaren
De gemeente combineert de belangrijkste 
gemeentelijke belastingen én de WOZ-be-
schikking op één aanslagbiljet. 
De WOZ-waarde wordt gebruikt voor de 
onroerende-zaakbelastingen, maar ook 
voor de inkomstenbelasting 2018 en de wa-
terschaphe�  ngen 2018. U doet er zeer ver-
standig aan het aanslagbiljet goed te bewa-

ren, omdat u de WOZ-waarde moet opge-
ven bij uw verzoek tot aangifte of teruggaaf 
Inkomstenbelastingen 2018. 

De belastingen die u op het gemeentelijk 
aanslagbiljet kunt aantre� en zijn:

  de WO  beschikking
  de aanslag onroerende aakbelastingen 

 voor het eigendom
  de aanslag onroerende aakbelastingen 

 voor het gebruik
  de aanslag rioolhe   ng voor het 

 eigendom
  de aanslag rioolhe   ng voor het gebruik
  de aanslag afvalsto  enhe   ng
  de aanslag hondenbelasting
  de automatisch verleende 

 kwijtschelding. 

Onroerende zaakbelastingen
voor de eigenaar van een woning   0,1090% van de WOZ-waarde
voor de eigenaar van een niet-woning   0,2673% van de WOZ-waarde
voor de gebruiker van een niet-woning    0,2147% van de WOZ-waarde

Rioolhe�  ng
Rioolhe�  ng voor de eigenaar    €    113,54
Rioolhe�  ng voor de gebruiker    €      61,40
Rioolhe�  ng voor de eigenaar, uitsluitend hemelwaterafvoer €      56,77
Rioolhe�  ng voor de gebruiker, uitsluitend hemelwaterafvoer €      30,70

Afvalsto� enhe�  ng 
Afvalsto� enhe�  ng éénpersoonshuishouden  €    291,17
Afvalsto� enhe�  ng meerpersoonshuishouden €   323,54

Hondenbelasting
Eerste hond    €      80,94
Tweede hond    €   102,49
Elke volgende hond    €    115,13

Belastingtarieven 2018

Het totaalbedrag van de aanslag dient u 
binnen de betaaltermijnen te voldoen. 
Deze termijnen staan vermeld op de aan-
slag. Voor betalingen kunt u gebruik ma-
ken van de acceptgirokaarten,  automa-
tische incasso of internetbankieren. Let 
u er, in het laatste geval, a.u.b. goed op 
dat u de gegevens juist overneemt.

Automatische incasso 
Voor de aanslag onroerende zaakbelastingen, 
afvalsto� enhe�  ng, rioolhe�  ng en honden-
belasting (verzamelbiljet) kunt u een machti-
ging tot automatische incasso afgeven. Voor 
andere belastingsoorten is automatische 
incasso niet mogelijk. Het aanslagbedrag 
wordt, als de aanslag meer dan € 75,- maar 
minder dan € 5.000,- bedraagt, in tien termij-
nen van uw rekeningnummer afgeschreven, 
rond de laatste werkdag van de maand. Voor 
de overige bedragen gelden twee termijnen. 
U moet er voor zorgen, dat er voldoende sal-
do op uw rekening staat, zodat het termijnbe-

drag van uw rekening afgeschreven kan wor-
den. Indien het termijnbedrag twee keer niet 
van uw rekening kan worden afgeschreven, 
dan vervalt de automatische incasso en moet 
u het bedrag binnen de wettelijke termijn (ui-
terlijk twee maanden na dagtekening van het 
aanslagbiljet) voldoen.

Als de machtiging wordt ingetrokken geldt, 
ook voor deze aanslag (ook al is op de aanslag 
anders vermeld) de wettelijke vervaldag, t.w. 
de aanslag moet worden betaald uiterlijk 2 
maanden na de dagtekening van het aanslag-
biljet.

De machtigingskaart/wijzigingskaart zit bij 
uw aanslag. 

Te late betaling
Bij te late betalingen neemt de gemeen-
te maatregelen om het geld te innen en daar 
worden extra kosten voor in rekening ge-
bracht.

Betaling  belastingen
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Wet waardering onroerende zaken (wet WOZ)

In de wet WOZ staat dat de waarde van 
alle onroerende zaken bepaald moet 
worden op dezelfde wijze en naar de-
zelfde  peildatum. Voor het WOZ-tijdvak 
2018 is de waardepeildatum 1 januari 
2017. Dit betekent dat de waarde van de 
onroerende zaak op 1 januari 2017 bepa-
lend is voor de WOZ-waarde. Die waar-
de gebruikt de gemeente als basis voor 
de aanslag onroerende zaakbelastingen 
2018.

De WOZ-waarde wordt ook gebruikt voor het 
eigenwoningforfait in de inkomstenbelasting 
(belastingdienst) en de watersysteemhe�  ng 
gebouwd (waterschap) . 

WOZ-beschikking voor gebruikers 
(veelal huurders) van woningen
Met ingang van 2016  stuurt de gemeente ook 
aan gebruikers van woningen een WOZ-be-
schikking. Aanleiding hiervoor is de wijziging 
van het woningwaarderingsstelsel (WWS). 
Deze wijziging houdt in dat de WOZ-waarde 
mede van invloed kan zijn op de maximaal re-
delijke huurprijs van de huurwoningen  in de 
sociale- en gereguleerde sector. Voor gebrui-
kers van woningen in de vrije sector geldt dit 
niet. Meer informatie over het WWS treft u 
aan op www.velsen.nl, www.rijksoverheid.nl 
en op de site van uw verhuurder.

Jaarlijkse herwaardering
Elke Nederlandse gemeente dient jaarlijks 
alle onroerende zaken in haar gemeente te 
herwaarderen. De WOZ-waarde staat elk 
jaar op uw verzamelbiljet.

Waardebepaling wet WOZ
De wet schrijft voor dat bij de bepaling van 
een waarde in het economische verkeer er-
van uitgegaan dient te worden dat het volle 
en onbezwaarde eigendom van de onroeren-
de zaak kan worden overgedragen en dat de-
ze onmiddellijk en in volle omvang in gebruik 
kan worden genomen. Dit zijn de zogenaam-
de waarderingsfi cties of waarderingsvoor-
schriften. Er mag dus bij de waardebepaling 
geen rekening worden gehouden met onder 
meer het waardedrukkende e� ect van ver-
huur, erfpacht of vruchtgebruik. 

De waarde van woningen wordt bepaald met 
de zogenaamde vergelijkingsmethode. De 
woning die wordt getaxeerd wordt vergele-
ken met andere woningen, die rond de waar-
depeildatum 1 januari 2017, zijn verkocht en 
waarvan een verkoopprijs beschikbaar is. Dit 
wordt ook wel de modelmatige vergelijking 
met woningen genoemd.  

Voor de waardebepaling beschikt de gemeen-
te over verkoopprijzen uit het Kadaster, pa-

noramafoto’s, luchtfoto’s en al eerder door 
de gemeente vastgelegde gegevens uit bouw-
plannen en bouwtekeningen. Omdat spra-
ke is van een modelmatige waardebepaling, 
wordt niet iedere onroerende zaak meer be-
keken. Vaak is het bezoeken van één of een 
beperkt aantal onroerende zaken in een 
straat of buurt voldoende om tot een waarde-
bepaling te komen. 

De waarde van niet-woningen wordt op ver-
schillende manieren bepaald. Kantoren en 
winkels worden courante niet-woningen ge-
noemd, omdat deze objecten worden ver-
kocht en verhuurd. Er is een markt voor aan-
wezig. Om de waarde te bepalen wordt de 
huurwaarde kapitalisatiemethode gebruikt. 
Bij deze methode wordt de waarde bepaald 
door de huurwaarde met een zogenaamde ka-
pitalisatiefactor te vermenigvuldigen.

De kapitalisatiefactor wordt afgeleid uit be-
schikbare marktinformatie. Hiervoor wordt 
van een verkochte, courante niet-woning de 
huurwaarde getaxeerd. Vervolgens wordt de 
verkoopprijs door de totale huurwaarde ge-
deeld  dit levert de ka italisatiefactor o . De-
ze factor wordt, na eventuele correcties, ook 
gebruikt voor vergelijkbare courante niet-
woningen. Indien de kapitalisatiefactor niet 
uit beschikbare marktinformatie kan worden 
afgeleid, wordt de factor berekend op basis 
van de rentestand, leegstandsrisico, verzeke-
ringen, belastingen en beheerskosten.

Niet voor alle soorten niet-woningen zijn 
verkoop- en/of verhuurgegevens voor han-
den. Dit zijn de zogenaamde incourante niet-
woningen zoals kerken, ziekenhuizen, scho-
len en sportgebouwen. Het bepalen van de 
waarde in het economische verkeer is voor 
deze categorie niet-woningen moeilijk of on-
mogelijk en daarom wordt de gecorrigeerde 
vervangingswaarde berekend. 

De gecorrigeerde vervangingswaarde is de 
herbouw- of vervangingswaarde van de op-
stal, inclusief de vervangingswaarde van de 
grond. Op de opstal wordt een correctie voor 
technische- en functionele veroudering toe-
gepast. 

Inlichtingenformulier 
marktanalyse
Op grond van de ‘Uitvoeringsregeling in-
structie waardebepaling wet WOZ’ moet 
de gemeente een permanente marktanaly-
se uitvoeren van de verkooptransacties van 
woningen en niet-woningen. De gemeente 
stuurt de nieuwe eigenaar een inlichtingen-
formulier voor de marktanalyse. Eigenaren 
zijn verplicht die informatie op grond van ar-
tikel 47 van de Algemene wet inzake rijks-

belastingen te verstrekken. In de wet WOZ 
wordt daarnaar verwezen in artikel 30, lid 1.

Wijzigingen aan de onroerende zaak
Als er in de loop van een jaar iets aan een on-
roerende zaak verandert, wordt de waarde 
van de zaak bepaald op grond van de staat 
waarin deze  verkeerde aan het begin van het 
kalenderjaar (WOZ-tijdvak) waarvoor de 

aarde ordt vastgesteld  in dit geval dus o  
1 januari 2018. Dat geldt in de situatie dat een 
onroerende zaak: 
a) opgaat in één of meer andere 
 onroerende aken
b) verandert als gevolg van bouw,
  verbouwing, verbetering, a� raak 
 of vernietiging, dan wel van ge-
 ij igde bestemming
c) van waarde verandert als gevolg 
 van een andere, specifi ek voor de 
 onroerende zaak geldende bij-
 zondere omstandigheid. 

In aanbouw
De wet WOZ schrijft voor dat ook onroeren-
de zaken in aanbouw worden gewaardeerd. 
Voor in aanbouw zijnde onroerende zaken 
moet een waarde vastgesteld worden voor 
het gedeelte dat gereed is op 1 januari  2018. 
De waarde dient in alle gevallen (dus ook 
voor woningen) te worden bepaald op de ge-
corrigeerde vervangingswaarde.

Taxatieverslag
Als u een nadere onderbouwing van de waar-
de wilt, kunt u een taxatieverslag opvragen 
via de site www.velsen.nl. U kunt het taxatie-
verslag ook schriftelijk opvragen bij de wer-
keenheid Belastingen en Invordering van de 
afdeling Publiekszaken.

Meer informatie over de waardebepaling en 
de wet WOZ kunt u vinden op de site 
www.wozinformatie.nl. 

Waarderingskamer
De Waarderingskamer (een zelfstandig on-
derdeel van het ministerie van Financiën) is 
een ona¡ ankelijk orgaan dat erop toeziet dat 
gemeenten alle onroerende zaken zorgvul-
dig waarderen met in achtneming van de wet 
WOZ. Meer informatie op de site 
www.waarderingskamer.nl. 

LV-WOZ
De gemeente Velsen is aangesloten op de 
Landelijke voorziening WOZ, 
www.wozwaardeloket.nl. 
Dit WOZ-waardeloket biedt u de mogelijk-
heid de WOZ-waarden van woningen te 
raadplegen. Het WOZ-waardeloket is be-
doeld voor het individueel raadplegen van af-
zonderlijke woningen. 

In een aantal gevallen kan een belasting 
worden kwijtgescholden. Soms gaat dat 
automatisch, in andere gevallen moet u 
dat aanvragen met het verzoekformulier 
kwijtschelding. 

Wanneer kwijtschelding?
Als u een inkomen op of iets boven het mini-
mum heeft, is de kans groot dat u in aanmerking 
komt voor kwijtschelding. Bijvoorbeeld omdat 
u een (lage) uitkering ontvangt vanuit de bij-
stand,  AOW, voor werkloosheid of arbeidson-
geschiktheid, of omdat u het minimumloon ver-
dient. 

Welke belastingen?
U kunt kwijtschelding aanvragen voor: 

 rioolhe   ng
 afvalsto  enhe   ng
 hondenbelasting 1e hond) 
 onroerende aakbelasting 

   (eigenaarsdeel)

Automatische kwijtschelding in 2018
Het kan zijn dat u een aanslagbiljet ontvangt, 
waarop al gedeeltelijke of volledige kwijtschel-
ding is verleend, omdat uw fi nanciële situatie 
van te voren is getoetst. 
Op uw aanslagbiljet is per belastingsoort aan-
gegeven door de tekst “automatisch verleende 
kwijtschelding”. 

Tijdig aanvragen
Als u geen automatische kwijtschelding krijgt, 
kunt u kwijtschelding aanvragen met het ver-
zoekformulier kwijtschelding. 

Het verzoekformulier kwijtschelding
Nadat u de aanslag(en) hebt ontvangen, kunt 
u het verzoekformulier kwijtschelding telefo-
nisch opvragen bij de gemeente Velsen via het 
algemene nummer 140255, of a¡ alen bij het 
KCC van de gemeente Velsen, Dudokplein 1 te 
IJmuiden. U kunt het formulier ook downloa-
den via internet. Ga naar www.velsen.nl, 

Kwijtschelding aanvragen
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Bent u het niet eens met de WOZ-waar-
de of met één of meerdere op het verza-
melbiljet vermelde aanslagen, dan kunt 
u bezwaar maken. Dat moet schriftelijk 
binnen zes weken na dagtekening van 
het verzamelbiljet.

In uw bezwaarschrift vermeldt u het verza-
melbiljetummer, uw naam, adres, telefoon-
nummer waarop u overdag bent te bereiken 
en uw eventuele e-mailadres. Vergeet niet 
uw bezwaarschrift van een datum te voor-
zien, te ondertekenen en bewijsstukken 
(kopie opzeggingsbrief overlijdensverkla-
ring hond etc) mee te sturen. 

U stuurt het bezwaarschrift naar de he�  ngs-
ambtenaar, werkeenheid Belastingen en In-
vordering, Postbus 465, 1970 AL IJmui-
den. Binnen twee weken na ontvangst krijgt 
u daarvan een schriftelijke bevestiging. Per 
elektronische post ingediende bezwaar-
schriften worden niet in behandeling geno-
men. 

Het indienen van een bezwaarschrift schort 
de betalingsverplichting niet op. Er kan wel 
een verzoek om uitstel van betaling worden 
gedaan bij de Invorderingsambtenaar, wer-
keenheid Belastingen en Invordering, Post-
bus 465, 1970 AL IJmuiden.

De gemeente neemt elk binnengekomen be-
zwaar serieus. Als uw bezwaarschrift ge-
grond blijkt, krijgt u het eventueel te veel be-
taalde bedrag terug. U kunt geen bezwaar 
maken tegen de hoogte van de tarieven  die 
heeft de gemeenteraad vastgesteld. U kunt 
zelf bezwaar maken of een derde dat voor u 
laten doen. Als u een derde machtigt om na-
mens u bezwaar te maken, dient u bij het be-
zwaarschrift wel een ondertekende machti-
ging te doen.

No-cure-No-pay
Bedrijven die hun brood verdienen met het 
maken van bezwaar namens belastingplich-
tigen proberen via publicaties in de media de 
indruk te wekken dat bij de vaststelling van 
de WOZ-waarde door gemeenten veel mis 
zou zijn. Deze bureaus werken veelal op basis 
van No-cure-No-pay. Zij halen hun inkom-
sten uit proceskostenvergoedingen die ge-
meenten dienen te betalen. 

De uitvoering van de wet WOZ in Velsen 
wordt getoetst door de Waarderingskamer, 
een ona� ankelijk orgaan dat toeziet op zorg-
vuldige waardering door gemeenten. 

De Waarderingskamer beoordeelt de wij-
ze waarop de WOZ-waarde in Velsen wordt 
vastgesteld als goed. Kijk voor meer infor-
matie op www.waarderingskamer.nl.

Bezwaarmogelijkheden

Berichtenbox Mijn Overheid
De berichtenbox van Mijn Overheid is een di-
gitale brievenbus, waarnaar allerlei overheids-
instanties digitale post verzenden. Het is het 
elektronische alternatief voor papieren post. 

De gemeente Velsen heeft zich hier bij aange-
sloten. Wilt u in het vervolg ook uw aanslag di-
gitaal ontvangen, meld u zich dan aan voor de 
Berichtenbox via www.mijnoverheid.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, bur-
gerzaken, buurtbemiddeling, bureau 
discriminatiezaken, ondernemerslo-
ket, openbare ruimte, sociale zaken 
en nog veel meer.

Kunt u iets niet vinden of heeft u een vraag? 
Bel dan 14 0255, u hoeft hiervoor geen net-
nummer te draaien. Uiteraard kunt u ook ge-
woon langskomen bij het Klant Contact Cen-

trum in het gemeentehuis. Het KCC is ge-
opend 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, omgevingsver-
gunningen of vragen die daarmee te maken 
hebben, kunt u een afspraak maken met één 
van de vakspecialisten via 14 0255. 

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

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

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 mel-
ding of klacht kunt noteren. Graag deze ver-
volgens versturen naar: Bureau Discrimina-
tiezaken Kennemerland in Haarlem. Meer in-
formatie op www.bdkennemerland.nl.

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

Aanvragen
Burgemeester en wethouders van 
de gemeente Velsen maken bekend 
dat zij in de periode van 10 februari 
2018 tot en met 16 februari 2018 de 
volgende aanvragen voor een om-
gevingsvergunning hebben ontvan-
gen op grond van de Wet algemene 
bepalingen omgevingsrecht. De da-
tum van ontvangst is tussen haak-
jes vermeld.

IJmuiden
De Ruyterstraat 48, verbouwen atelier tot 
eengezinswoning en plaatsen zonwering 
(22/02/2018) 2039-2018;
Kanaalstraat 48, renoveren gemeentelijk 
monument (13/02/2018) 2079-2018;
Kennemerstrand  ong. afvlakken duintop-
pen (13/02/2018) 2105-2018;
Pegasusstraat 40, plaatsen dakkapel, wijzi-
gen gevel (13/02/2018) 2106-2018;
Velserduinweg 338 9000, plaatsen viski-
osk (13/02/2018) 2107-2018;  
Radarstraat ong., oprichten 54 apparte-
menten met fi etsenberging en parkeer-
plaatsen (14/02/2018) 2173-2018;
Kennemerstrand ong., uitbreiden periode 
overnachten in strandhuisjes (van 1april 
t/m 30 september)(14/02/2018) 2166-
2018;
Eenhoornstraat 8, wijzigen gevel en con-
structie (16/02/2018) 2307-2018;
Wijk aan Zeeërweg 56, kappen boom 
(16/02/2018) 2320-2018. 

Velsen- Zuid
Rijksweg 116, kappen 11 bomen 
(13/02/2018) 2095-2018(rijksmonu-
ment).

Velsen-Noord
Stratingplantsoen 15, realiseren loggia en 
gevelwijziging (13/02/2018) 2080-2018;  
Reyndersweg 3C, plaatsen 3 doucheruim-
tes (15/02/2018) 2229-2018; 
Geelvinckstraat:  70 t/m 112; 95 t/m 117; 
127 t/m 135, 
Ladderbeekstraat:  87 t/m 129,
Schoonoortstraat:  2 t/m 43, 
Wijkeroogstraat : 176-218,
Heirweg:  9 t/m 27,het vervangen van ko-
zijnen en het plaatsen van zonnepanelen 
(15/02/2018) 2234-2018;   
Reyndersweg 1, plaatsen buitenbar (ge-
wijzigd uitvoeren verleende vergunning) 
(15/02/2018) 2255-2018.
Santpoort-Zuid
Rusburglaan 3, kappen boom (13/02/2018) 
2115-2018.

Santpoort-Noord
Hagelingerweg ong. (ter hoogte van nrs 3 
en 5), plaatsen muziektent (10/02/2018) 
2070-2018;
Kieftendellaan 25, vervangen en vergroten 
dakkapel (12/02/2018) 2020-2018;  
Curaçaosstraat 7, plaatsen dakopbouw 
(13/02/2018) 2073-2018;  
Duin- en Kruidbergerweg 74, kappen boom 

(15/02/2018) 2213-2018.

Velserbroek
Westlaan 41, handelen in strijd met regels 
ruimtelijke ordening t.b.v. evenement 10 
t/m 13 mei 2018 (12/02/2018)
2037-2018;
Ossenland 32, plaatsen dakkapel 
(14/02/2018) 2177-2018.  

Welstand
Voor zover de ingediende aanvragen voor 
een omgevingsvergunning betrekking heb-
ben op een bouwactiviteit kunnen deze wor-
den voorgelegd aan de commissie Stedelijk 
Schoon Velsen. Voor meer informatie over 
welstand: 140255

Ingetrokken aanvragen omgevingsver-
gunning

IJmuiden
Radarstraat ong., oprichten  54 apparte-
menten, kappen 2 bomen, aanleggen uitrit 
(15/02/2018) 27121-2017

Ingediende aanvragen evenementen-
vergunningen APV artikel 2:17

IJmuiden
Kermis, op  21 t/m 27 april, locatie Kenne-
merplein (01/022018) 1811-2018.

Velsen-Zuid
Koningsdag, op 27 april 2018 van 09.00 uur 
tot 21.00 uur, locatie:  landje van Tuyllweg ( 
13/02/2018) 2163-2018.

Santpoort-Noord
Koningsdag,  op 27 april 2018 van 10.00 t/m 
20.00 uur, locatie: landje van Scholz (13-02-
2018) 2069-2018

Driehuis
Koningsdag, op 27 april 2018 van 10.00 
t/m 21.30 uur, locatie:  veld Aagtevonklaan 
(16/02/2018) 2265-2018

Velserbroek
Villa’s culinair wijntheater, op 10 t/m 12 mei 
2018 van 14.00 tot 23.00 uur, locatie: strand 
Villa Westend, (13/02/2018) 2116-2018;
Circusvoorstellingen circus Sijm, op 6 
t/m 10 juni 2018, locatie: Vestingplein 
(13/02/2018) 2103-2018;
Kermis, in oktober 2018, locatie  Vesting-
plein (07/022018) 1812-2018.
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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) on-
derstaande besluit(en) gedurende 
zes weken na de dag van verzending 
van het besluit een gemotiveerd be-
zwaarschrift indienen bij het be-
stuursorgaan dat het besluit heeft 
genomen (zoals college van Burge-
meester 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 in-
loggen via DigiD). In spoedeisende 
gevallen kan een voorlopige voor-
ziening worden gevraagd bij de 
voorzieningenrechter van de recht-
bank Noord-Holland, locatie Haar-
lem, sector bestuursrecht, Postbus 
1621, 2003 BR Haarlem. Een voorlo-
pige voorziening kan alleen worden 
aangevraagd, indien er ook een be-
zwaarschrift is ingediend. De ver-
zenddatum van het besluit is tussen 
haakjes vermeld.

Verleende omgevingsvergunningen - 
reguliere procedure

Het college van Burgemeester en wethou-
ders van Velsen heeft omgevingsvergunning 
verleend voor: 

IJmuiden
Iepenstraat 33, plaatsen dakkapel 
(16/02/2018) 549-2018;
Celsiusstraat 47, plaatsen 2 dakkapellen 
(16/02/2018) 29744-2017.

Santpoort-Zuid
Wüstelaan 63, legaliseren wijziging gevel, 
kunstrieten dak  garage, kunstrieten dak 
woning (12/02/2018) 27093-2017;
Anna van Burenlaan 17, kappen 17 bomen 
(13/02/2018) 545-2018.  

Santpoort-Noord
Paramaribostraat 13, verbouwen sport-
school tot appartement (13/02/2018) 
28334-2017;
Duin- en Kruidbergerweg 66, verbouwen 
woning naar vakantiewoning (13/02/2018) 
32822-2017;   
Hoofdstraat 145, uitbreiden van de 1e en 
2e verdieping  achterzijde, verplaatsen 
balkon/terras en plaatsen stalen portaal 
(15/02/2018) 33325-2017.

Velsen-Zuid
Driehuizerkerkweg ong. (Velserbeek), kap-
pen 2 bomen (13/02/2018) 552-2018.  

Velsen-Noord
Platformweg 3, oprichten fundering voor 
plaatsing silo’s (16/02/2018) 31817-2017;
Basisweg 50, verhogen dak (aanpassing 
op verleende vergunning 21496-2017) 
(14/02/2018) 31490-2017.

Driehuis
Tesselschadeplantsoen 3, plaatsen erfaf-
scheiding (16/02/2018) 31317-2017.  

Verleende omgevingsvergunningen – in 
heroverweging

Op grond van artikel 8:1 en 6:7 van de Al-
gemene wet bestuursrecht kan een belang-
hebbende tegen dit besluit binnen 6 weken 
na verzending een gemotiveerd beroep-
schrift indienen bij de Rechtbank Noord-
Holland, locatie Haarlem, sector Bestuurs-
recht, Postbus 1621, 2003 BR Haarlem. Bij 
verzending van het beroepschrift per post 
moet u het beroepschrift voor het einde van 
deze termijn ter post bezorgen. Het is dan 
bovendien noodzakelijk dat het niet later 
dan een week na afl oop van de termijn bij de 
rechtbank is ontvangen. Het beroepschrift 
schorst de werking van het besluit niet.
Het beroepschrift moet worden onderte-
kend en moet tenminste bevatten:
a. de naam en adres van de indiener;

b.  de dagtekening;
c.  de omschrijving van het besluit waarte-
gen het beroep is gericht (zo mogelijk dient 
u een afschrift van dit besluit bij uw beroep-
schrift te voegen);
d. de gronden van het beroep.
Op grond van artikel 8:81 van de Algemene 
wet bestuursrecht kunt u de voorzieningen-
rechter van de rechtbank Noord-Holland, 
locatie Haarlem, sector Bestuursrecht, ver-
zoeken een voorlopige voorziening te tref-
fen indien onverwijlde spoed, gelet op de be-
trokken belangen, dat vereist. Voorwaarde 
is wel dat u ook beroep heeft ingesteld.

Santpoort-Zuid
Schoterkerkpad ong., het dempen en graven 
van een watergang op de percelen Velsen F 
868 en Velsen F 7433, (15/02/2018) 10056-
2016.  

Verleende evenementenvergunningen 
APV artikel 2:17 

IJmuiden
De 30 van Zandvoort, op 24 maart 2018 van 
9.00 tot 15.00 uur, locatie:  over het strand 
en door het duingebied van IJmuiden 
(13/02/2018) 30225-2017 ;
Decathlon Cycle Tour, doorsteek door 
IJmuiden op 10 juni 2018 tussen 10.30 en 
15.00 uur (13/02/2018) 30241-2017.

Hogere waarden Wet geluidhinder bestemmingsplan Hillegondswegje
Burgemeester en Wethouders van 
Velsen hebben ten behoeve van de 
bestemmingsplan Hillegondswegje 
een verzoek om vaststelling van een 
hogere waarde in het kader van de 
Wet geluidhinder ingediend bij Om-
gevingsdienst IJmond.

Het hogere waardenbesluit heeft betrekking 
op wegverkeerslawaai. De bevoegdheid van 

het college tot vaststelling van hogere waar-
den is gedelegeerd aan het algemeen be-
stuur van Omgevingsdienst IJmond.
De directeur van Omgevingsdienst IJmond, 
gemandateerd bevoegd namens genoemd 
algemeen bestuur, maakt bekend dat er een 
besluit tot vaststelling van de hogere waar-
de voor de geluidbelasting is genomen. 

De beroepstermijn tegen het besluit vangt 

aan met ingang van de dag waarop beroep 
kan worden ingesteld tegen het besluit ho-
gere waarde Wet geluidhinder “Hillegonds-
wegje 14 te Velserbroek”.  Het besluit, met 
de daarop betrekking hebbende stukken, ligt 
met ingang van
23 februari 2018 ter inzage bij de balie van 
het gemeentehuis van Velsen, Dudokplein 
1 1971 EN te IJmuiden en bij Omgevings-
dienst IJmond, Stationsplein 48b te Bever-

wijk op werkdagen van 9.00 uur tot 17.00 
uur.

Binnen de bovenstaande termijn kunnen 
belanghebbenden beroep indienen bij de 
Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad 
van State, Postbus 20019, 2500 EA, Den 
Haag, onder vermelding van besluit hogere 
waarde Wet geluidhinder “Hillegondswegje 
14”.

Gewijzigd vastgesteld bestemmingsplan Hillegondswegje
Burgemeester en wethouders maken bekend dat 
de gemeenteraad van Velsen in zijn vergadering 
van 25 janurai 2018 het bestemmingsplan “Hille-
gondswegje” (idn: NL.IMRO.0453.BP1303HILLE-
GONDSW1-R001) gewijzigd heeft vastgesteld. In 
het gewijzigde bestemmingsplan is de dubbelbe-
stemming “Waarde- Archeologie” opgenomen. 
Het ontwerpbestemmingsplan “Hillegondswegje” 
heeft hieraan voorafgaand vanaf vrijdag 28 okto-
ber 2016, gedurende zes weken voor een ieder ter 
inzage gelegen. Binnen deze termijn zijn zienswij-
zen ingediend.

Aanleiding
Het bestemmingsplan voorziet in een bestemmingswijzi-
ging van een agrarische bedrijfswoning naar een nieuw te 
bouwen reguliere woning. Het is dan mogelijk een kwalita-
tief hoogwaardige herinrichting van het perceel te realise-
ren.  

Ligging plangebied
Het plangebied ligt in de Velserbroek ter hoogte van het Hil-
legondswegje 14. 

Plan inzien
Krachtens artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening, ligt 
het vastgestelde bestemmingsplan “Hillegondswegje” (idn: 

NL.IMRO.0453.BP1303HILLEGONDSW1-R001) voor een 
ieder met ingang van  23 februari 2018 gedurende zes weken 
ter inzage in het Gemeentehuis, Dudokplein 1, IJmuiden en 
in de Centrale bibliotheek, Dudokplein 16, IJmuiden. Digi-
taal raadpleegbaar op www.ruimtelijkeplannen.nl. 

Beroep
Belanghebbenden die tijdig zienswijzen bij de gemeente-
raad kenbaar hebben gemaakt en belanghebbenden die kun-
nen aantonen dat zij redelijkerwijs niet in staat zijn geweest 
tijdig een zienswijze bij de gemeenteraad kenbaar te maken, 
kunnen beroep indienen. Met ingang van de dag nadat het 
besluit ter inzage is gelegd, kan daartegen binnen zes weken 
beroep worden ingediend bij de Raad van State. 

Voor zover bezwaren bestaan tegen de door de gemeente-
raad aangebrachte wijzigingen kan door belanghebbenden 
daartegen eveneens beroep worden ingediend binnen de 
hier bovengenoemde termijn. Hiervoor is een gri£  erecht 
verschuldigd. Het beroepschrift dient in tweevoud te wor-
den gezonden aan de Afdeling Bestuursrechtspraak van de 
Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA ‘s-Gravenhage.

Het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan treedt 
in werking daags na afl oop van de genoemde beroepster-
mijn. Het instellen van beroep schorst de werking van het 
besluit niet. Belanghebbenden die beroep hebben ingesteld 
kunnen verzoeken om een voorlopige voorziening. Indien 
binnen de termijn naast het beroepschrift een verzoek om 
voorlopige voorziening is ingediend bij de Voorzitter van de 
Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, treedt 
het besluit niet in werking voordat op het verzoek is beslist.




