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Mededelingen

Inwoners van gemeente Velsen krijgen 
de gemeentelijke belastingaanslag dit 
jaar twee maanden later dan gebrui-
kelijk. Belastingsamenwerking Gouwe 
Rijnland (BSGR) verzendt de belas-
tingaanslag, met daarop vermeld on-
der andere de WOZ-beschikking, op 30 
april 2022.

De reden voor de vertraging ligt aan de 
overstap naar de nieuwe aanpak voor het 
bepalen van de WOZ-waarde. Vanaf januari 
2022 worden alle woningen in Nederland 
gewaardeerd op gebruiksoppervlakte. Eer-

der was dit op de inhoud van het WOZ-ob-
ject. Deze wijziging zorgt voor een uniforme 
aanduiding voor de grootte van woningen. 

Door de vertraging verschuift ook de datum 
waarop u moet betalen. Informatie over de 
uiterste betaaldatum leest u in de belasting-
aanslag.

Heeft u vragen over dit bericht? Neemt u 
dan contact op met Belastingsamenwerking 
Gouwe Rijnland (BSGR) via 071 – 525 6200 
of www.bsgr.nl/contact. 

Gemeentelijke belastingaan-
slag twee maanden later

De Februaristaking
De Februaristaking gaat door op het Jo-
nas Daniël Meijerplein te Amsterdam 
met een beperkt aantal deelnemers. Het 
college van burgemeester en wethoud-
ers van Velsen is hierdoor niet aanwezig. 
Namens de gemeente Velsen wordt er 
een bloemstuk gelegd om op deze manier 
stil te staan bij de historische verzets-
daad, het opkomen voor een ander en in 
verzet komen tegen onrecht. 

Live te volgen
De herdenking op vrijdag 25 februari 
is vanaf 16:45 uur te volgen via de tele-
visiezenders AT5 en Salto. 

Via februaristaking.nl, de website van 
het Comité Herdenking Februaristaking 
1941, is het programma te vinden. 

Velsen is verdeeld in 10 wijken. In vier hiervan 
is een wijkplatform actief. In onderstaande tabel 
treft u een overzicht aan wanneer ze vergaderen.

Een wijkplatform bestaat uit vrijwilligers uit 
de betre� ende wijk. Zij komen op voor het 
algemeen belang van de wijk, maar zijn geen 
actiegroep. Ze kijken naar de plannen van 
de gemeente en geven daarover gevraagd of 
ongevraagd advies. Wijkplatforms worden 

heel vaak gevraagd deel te nemen aan discus-
siegroepen. 
Voor meer informatie, ga naar de website 
www.wijkplatformsvelsen.nl en kies in de 
kaart voor de gewenste wijk. Wijkplat-
form Velsen-Noord   heeft even op non-
actief gestaan, maar starten weer per 
2 maart. Als u een vergadering wilt bijwonen: 
hier volgen de locaties en vergaderdata voor 
komende tijd.  Aanmelden is niet nodig.

  Wanneer vergaderen de Wijkplatforms Velsen 2022

Wijkplatform Locatie Tijd  Datum

Velsen-Noord Clubhuis FC 19.30 2 maart
Velsenoord
Rooswijk

IJmuiden-Noord Planetenweg 2 19.30 9 maart
(HuurRaad WBV)

IJmuiden-Zuid Zalencentrum 19.30 20 april
Velserduin

Zee-en Duinwijk De Dwarsligger 19.30 23 maart

Aanwijzen accountant
Er is een Europese openbare aanbesteding 
gedaan voor de accountantsdienstverle-
ning. De beoordelingscommissie stelt de 
raad voor Deloitte Accountants BV aan te 
wijzen als de accountant voor de gemeente 
Velsen voor de komende vier boekjaren.

Subsidieaanvraag gemaakte kosten 
onderzoeken niet gesprongen explo-
sieven 2021
In de gemeente Velsen worden diverse 
werken (bouw- en graafactiviteiten) uit-
gevoerd waarbij opsporen en ruimen van 
niet gesprongen explosieven uit de Tweede 
Wereldoorlog noodzakelijk is. Door middel 
van een jaarlijks raadsbesluit wordt een 
vergoeding (voor een deel van de gemaakte 
kosten) aangevraagd bij het ministerie van 
Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrela-
ties. 

Recycle-tarief
Om ook in Velsen de hoeveelheid restafval 
terug te dringen, heeft het college de raad 
gevraagd om de intentie uit te spreken 
voor het invoeren van een recycletarief, 
dit in verband met de verdere voorberei-
ding hiervan. Bij de behandeling van de 

perspectiefnota 2023 wordt een defi nitief 
voorstel aan de raad voorgelegd.

Rekenkamerrapport sturing op grote 
projecten
De rekenkamercommissie heeft een on-
derzoek uit laten voeren naar de sturing 
op grote projecten. Uit het onderzoek zijn 
diverse aanbevelingen gekomen. De raad 
wordt voorgesteld de aanbevelingen uit het 
onderzoek over te nemen. 

Nota Dierenwelzijn 2022-2025
Door een bezuinigingsbesluit uit 2020 is 
het noodzakelijk om het Dierenwelzijns-
beleid aan te passen. In de nota Dierenwel-
zijn wordt onder andere omschreven wat 
de regelgeving en gemeentelijke wettelijke 
taken zijn op het gebied van dierenwelzijn. 
De raad wordt gevraagd de nota met de 
daarin opgenomen bezuinigingsstrategie 
vast te stellen. 

Evenementenlocatiebeleid Velsen 
2022
De raad wordt gevraagd de notitie ‘Eve-
nementenlocatiebeleid Velsen 2022’ vast 
te stellen. In de notitie evenementenlo-
catiebeleid worden de ruimtelijke kaders 

vastgesteld voor evenementen die in 
Velsen worden georganiseerd (de locaties 
in Spaarnwoude maken geen onderdeel uit 
van het beleid, omdat voor die locaties al 
eerder een afzonderlijk traject is gestart).

Na het lezen van de samenvatting 
snapt te lezer:
De kern van het besluit. Wat merkt de 
inwoner ervan?
Het belangrijkste argument voor het ne-
men van het besluit

NB: De voorzitter van de sessie/raadsver-
gadering leest de samenvatting aan het 
begin van de sessie/vergadering voor!

Stedenbouwkundig Programma van 
Eisen Waal- en Dolfi jnstraat te IJmui-
den
Het stedenbouwkundig Programma van 
Eisen voor de Waal- en Dolfi jnstraat wordt 
ter besluitvorming voorgelegd. Hierin zijn 
de kaders opgesteld voor het kiezen van 
een derde partij die de Waal- en Dolfi jn-
straat gaat ontwikkelen. 

Bomenbeleidsplan Velsen 2022-2037 
De raad wordt gevraagd het bomenbe-
leidsplan van Velsen vast te stellen. Het 

bomenbeleidsplan Velsen 2022-2037 is 
bedoeld om een kader en ambities te for-
muleren voor de gemeentelijke bomen en 
beschermwaardige particuliere bomen. 

Fractieverantwoording 2021
De raadsfracties ontvangen jaarlijks een 
fractievergoeding. Voor de besteding van 
deze vergoeding zijn regels opgesteld in de 
verordening op de fractieondersteuning 
2021. De raad wordt gevraagd om deze 
verantwoording vast te stellen.  

Evaluatie raadsakkoord
De gemeenteraad Velsen heeft deze 
periode gebruik gemaakt van een raadsak-
koord. In het raadsakkoord stond een aan-
tal belangrijke maatschappelijke thema’s 
waarmee de raad aan de slag wilde gaan. 
De evaluatie van het raadsakkoord wordt 
nu ter besluitvorming voorgelegd. 

Uitdaagrecht
Het uitdaagrecht kan gezien worden als 
een aanvullende manier om meer zeggen-
schap voor inwoners mogelijk te maken. 
De raad wordt gevraagd in te stemmen 
met een proefperiode van twee jaar om het 
instrument in de praktijk in te zetten. 

AGENDA VAN DE RAAD

hvcgroep.nl

mondkapjes en 
handschoenen?
Alle soorten horen bij het restafval.

16 juli t/m 28 augustus

Subsidie voor activiteiten kinderen in Velsen: Zomerpret! 

Meld uw organisatie snel aan!
Het college heeft de subsidieregeling 
‘Zomerprogramma Velsen 2022’ vast-
gesteld. Organisaties kunnen een aan-
vraag doen om aanspraak te maken op 
deze subsidie. De regeling is bedoeld om 
organisaties te stimuleren activiteiten 
aan te bieden voor kinderen van 4 t/m 
12 jaar, onder de noemer Zomerpret. 
Gemeente Velsen wil hiermee een pro-
gramma realiseren waardoor kinderen 
in Velsen zich ook dit jaar weer kunnen 
aanmelden voor allerlei zomerse activi-
teiten van 16 juli 2022 t/m 28 augustus 
2022.

Van 25 februari 2022 tot en met 3 april 2022 
kunnen organisaties een aanvraag indienen. 
Bent u een organisatie op het gebied van 
kunst, cultuur, scouting of sport? En wilt u 
een activiteit aanbieden? Laat het ons dan 
snel weten! We verdelen het subsidiebudget 
op volgorde van binnenkomst.

Daarnaast is vorig jaar middels een enquête 
gekeken naar de behoeften van kinderen. We 
hebben gevraagd aan welke activiteiten kin-
deren het meeste behoefte hebben. Kinderen 
van 4 tot 12 jaar hebben vooral behoefte aan 
sportactiviteiten tijdens de zomervakantie, 
ze noemen hierbij zwemmen, voetballen, 

klimmen en freerunnen. Daarnaast willen de 
kinderen graag iets met muziek, toneel/thea-
ter en dans doen. Ze hebben ook interesse in 
museum- en scoutingactiviteiten. 

Organisaties kunnen zich aanmelden door 
het aanvraagformulier volledig in te vullen, 
via velsen.nl/zomerpret. Let op: hierbij geldt 
dat de aanvraag volledig moet zijn. De subsi-
dieregeling en de voorwaarden staan ook ver-
meld op de website. 

Vragen kunt u sturen naar 
zomerpret@velsen.nl  
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IJmuiden - Ook tijdens de stormen 
van de afgelopen dagen stonden 
de vrijwilligers van het Reddings-
team Zeedieren (RTZ) Velsen paraat. 

In Zandvoort werd op 19 februari 
melding gemaakt van een zeehond 
die in de duinen lag. Het dier is 
door vrijwilligers teruggebracht 
naar de vloedlijn en zwom vervol-
gens direct weg. Dezelfde dag werd 
bij Beach Inn in IJmuiden een grijze 
zeehond gespot die daar al een half 
uur op dezelfde plek lag. Het dier 
leek niets te mankeren, dus werd 
het met rust gelaten. Op 20 februari 
meldden vrijwilligers van de 
Dierenambulance Velsen dat ook bij 
IJmuiden een zeehond tussen de 
duinen lag. Het dier is meege-
nomen naar de zuidpier en daar 
uitgezet.

Zeehonden zoeken beschutting in duinen

De plek waar de zeehond werd gevonden. Als het dier verder het duin in zou vluchten op zoek naar beschutting, bestaat de kans dat het van het duin valt en niet meer 
zelfstandig terug kan komen. Foto: RTZ Velsen

GEMEENTE



Aanvragen omgevingsvergunning
IJmuiden:
• Tuindersstraat 125, plaatsen dakop-

bouw (14/02/2022) 20226-2022
• Lange Nieuwstraat 503, plaatsen 

dakkapel (voor- en achtergevel) 
(14/02/2022) 20286-2022

• Fidelishof 55, 56 en 57, wijzi-
gen gebruik bedrijf naar woning 
(14/02/2022) 20305-2022

• Kotterkade ong. (achter Logger-
straat 100), bouwen bedrijfspand 
(14/02/2022) 20396-2022

• De Ruyterstraat 83, splitsen woning 
naar 2 woningen (14/02/2022) 20491-
2022

• Kolebossenlaan 1, kappen boom 
(16/02/2022) 21300-2022

Velsen-Zuid
• Van Tuyllweg 7, plaatsen dakkapel 

(achtergevel) (15/02/2022) 20662-
2022

• Driehuizerkerkweg 15D, kappen boom 
(noodkap) (17/02/2022) 22094-2022

Velsen-Noord
• Wijkerstraatweg naast 150, bouwen 2 

appartementen (15/02/2022) 20792-
2022

• Wijkermeerweg 6, legaliseren overkap-
ping (16/02/2022) 21481-2022

• Wijkerstraatweg ong. (kavels 5, 
6, 8, 9 en 10), bouwen 5 woningen 
(17/02/2022) 22193-2022

Driehuis
• tussen Nieuw Velserduin en het 

Ichthus Lyceum, kappen 6 bomen 
(14/02/2022) 20168-2022

Velserbroek
• Floraronde 17, plaatsen dakkapel 

(voorgevel) (12/02/2022) 19780-2022
• Wilhelmina Druckerstraat 11, plaat-

sen dakkapel (voor- en achtergevel) 
(15/02/2022) 20945-2022

• Wagenmakerstraat 31, wijzigen con-
structie (intern) (18/02/2022) 22290-
2022

Welstand
Verlengen beslistermijn 
IJmuiden
• J.P. Coenstraat 87, plaatsen dakop-

bouw inclusief dakkapel, vergroten 1e 
verdieping (15/02/2022) 151642-2021

• Zeeweg 229, veranderen gevelkozij-
nen, plaatsen spiltrap (17/02/2022) 
125665-2021

Ingetrokken aanvragen omge-
vingsvergunning
Driehuis
• nabij Wolff en Dekenlaan (kadastraal 

H8507), kappen4 bomen (15/02/2022) 
16511-2022

Ingediende aanvragen evenemen-
tenvergunningen APV artikel 2:10
IJmuiden
• “Kermis IJmuiden”, van 22 t/m 

27 april 2022, locatie: Plein 1945 
(16/02/2022) 21292-2022

Velsen-Zuid
• “Strong Viking Trailrun”, op 7 mei 

2022 van 08:00 tot 21:00 uur, lo-
catie: Valleiweg te Spaarnwoude 
(14/02/2022) 20422-2022

• “Competitiewedstrijd Telstar - NAC 
Breda”, op 18 februari 2022 van 18.00 
- 22.00 uur, locatie: BUKO Stadion 
(Minister van Houtenlaan 123) 22436-
2022

Velsen-Noord
• “Wandel 4-daagse”, van 13 t/m 16 juni 

2022 van 17:00 tot 21:00 uur locatie: 
diverse routes omgeving Velsen-Noord 
(16/02/2022) 21387-2022

BESLUITEN
Verleende omgevingsvergunnin-
gen - reguliere procedure
IJmuiden
• Van Wassenaerstraat 68, plaatsen dak-

opbouw (15/02/2022) 153262-2021
• Willemsbeekweg 56, vergroten 1e ver-

dieping, verplaatsen trap (15/02/2022) 
145250-2021

• Ahornstraat 2, plaatsen dakopbouw 
(15/02/2022) 140400-2021

• Orionweg 345, bouwen aanbouw (zij-
gevel) (17/02/2022) 139430-2021

• 3e Industriedwarsstraat 5, plaatsen 
overheaddeur (17/02/2022) 140753-
2021

• Slingerduinlaan 4, verplaatsen 
toegangshek, verlengen hekwerk 
(17/02/2022) 11510-2022

• Lagersstraat ong. (kavel 06), bouwen 
woning (17/02/2022) 134616-2021

Velsen-Zuid
• Park Velserbeek (kadastraal H5178), 

kappen boom (17/02/2022) 16497-
2022 (Rijksmonument)

• Velserdijk 36, plaatsen dakkapel (voor-
zijde) (17/02/2022) 7963-2022

Velsen-Noord
• Wijkerstraatweg tussen nrs, 119 

en 191 (westzijde) , kappen boom 
(15/02/2022) 14840-2022

Santpoort-Noord
• nabij Hoofdstraat 234, tijdelijk (30 juni 

t/m 28 juli 2022) plaatsen poffertjessa-
lon (15/02/2022) 15054-2022

• Narcissenstraat 31, bouwen aanbouw 
(17/02/2022) 7629-2022

• Kweekerslaan 21, kappen 4 bomen 
(17/02/2022) 15155-2022(Gemeente-
lijk monument)

Velserbroek
• Zadelmakerstraat 140, plaatsen 3 vlag-

genmasten (15/02/2022) 146319-2021

Geweigerde omgevingsvergunning 
Velsen-Noord
• Coymansstraat 5. (achter Wij-

kerstraatweg 177), bouwen woning 
(15/02/2022) 110056-2021

Buiten behandeling gestelde aan-
vraag omgevingsvergunning 
Velsen-Noord
• Gildenlaan 68, plaatsen kap op garage 

(17/02/2022) 145155-2021

Verleende standplaatsvergunnin-
gen APV artikel 5:15 
IJmuiden
• ‘Verkoop Syrische snacks’, op maan-

dag, dinsdag, vrijdag, zaterdag van 1 
maart 2022 tot 1 maart 2027, locatie: 
Velserduinweg - Lange Nieuwstraat 
(09/02/2022) 151940-2021

• ‘Verkoop visproducten’, op woensdag 
van 2 maart 2022 tot 2 maart 2027, 
locatie: Velserduinweg - Lange Nieuw-
straat  (08/02/2022) 149514-2021

Overige bekendmakingen 
• Individuele gehandicaptenparkeer-

plaats Maan Bastion 300, 1991 RE  Vel-
serbroek

• Parkeerverbodszone in te stellen in 
Santpoort-Zuid

• Parkeerverbod inkorten aan het Haze-
vlak te IJmuiden

Een papieren versie van de bekendmakin-
gen ligt bij: Gemeentehuis Velsen, Dorpshuis 
Het Terras, Buurtcentrum De Dwarsligger, 
Buurthuis De Brulboei, Wijkcentrum De 
Stek, Wijkcentrum De Hofstede, Bibliotheek 
IJmuiden, Bibliotheek Velserbroek, uit-
leenpunt Huis ter Hagen en uitleenpunt de 
Moerberg. Voor de inzage van stukken kunt 
u naar het gemeentehuis.

Bekendmakingen

Informatie over corona
rijksoverheid.nl/corona
0800-1351 (tussen 08.00 uur en 20.00 uur)

Informatie over testen 
Coronatest.nl
0800-1202 (tussen 08.00 uur en 20.00 uur)

Informatie over vaccinatie 
coronavaccinatie.nl
0800 – 1351 (tussen 08.00 uur en 20.00 uur)
rivm.nl/covid-19-vaccinatie/vragen-antwoorden

Coronanieuws

Informatie over thuisquarantaine
Rijksoverheid.nl/quarantaine 
Website met contactgegevens hulp- en luisterlijnen 
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