Infopagina
28 februari 2019 | 14 0255 (geen netnummer nodig) | info@velsen.nl | velsen.nl |

gemeentevelsen |

gemvelsen

Renovatie plantsoenen
Jaarlijks renoveert de buitendienst van
de gemeente meerdere plantsoenen. In
de loop van de tijd is de kwaliteit van die
plantsoenen achteruit gegaan. Voor het
plantseizoen 2018/2019 staan bijna 20
plantsoenen op de planning voor een opknapbeurt.

Tijdens bewonersavonden in 2018 konden
omwonenden vertellen over hun ideeën. Na
enkele goed bezochte bijeenkomsten en het
nodige tekenwerk, kregen de plannen vorm.
Op maandag 25 februari 2019 zijn de eerste
werkzaamheden verricht.

bijen interessant. Ook vlinders en andere insecten maken hier met veel plezier gebruik
van.
Meer informatie
Bent u benieuwd waar u binnenkort meer
bloemen, bijen en vlinders kunt spotten? Kijk
dan op www.velsen.nl/actueel/projecten/renovatie-plantsoenen. Hier staan de locaties
en beplantingsplannen van het plantseizoen
2018-2019.

Bijenlint
Velsen is een bijvriendelijke gemeente. Om
het te laten ‘zoemen’ in Velsen, hebben we
gezocht naar planten die helpen om de bijenstand op peil te houden. We gebruiken verschillende plantsoorten, waardoor het bloeiseizoen wordt verlengd. Er is afwisseling
tussen groenblijvend en bladverliezend, tussen vaste planten en heesters, tussen hoge
en lage soorten. Hierdoor vergroten en versterken we het bijenlint, een aaneenschakeling van plekken waar voor bijen ‘iets te halen valt’. Zo helpen we de bijenpopulatie om
te groeien.

Helpt u mee?

Verkeersexamen basisscholen
We zoeken vrijwilligers voor de keuring
van de fietsen in maart en het praktisch
verkeersexamen (fietsexamen) in april
voor alle leerlingen van de basisscholen
(groep 7) in Velsen.

In 2019 zijn er ongeveer 650 leerlingen die
deelnemen aan het verkeersexamen. Om de
voorbereiding (ﬁetskeuring) en de examens
goed te laten verlopen, hebben we hulp nodig.
Wilt u meehelpen om de verkeersveiligheid
voor de kinderen te bevorderen? Meldt u zich
dan aan voor 7 maart.

De toegepaste beplanting is niet alleen voor

U kunt zelf kiezen of u één of meerdere dagdelen komt helpen. U heeft geen opleiding of
cursus nodig: een goede blik op het verkeer is
voldoende.

De praktische verkeersexamens vinden verdeeld over 3 ochtenden plaats:
• op 9 en 10 april op de route IJmuiden/
Driehuis/Velsen-Zuid
• op 15 april op de route Santpoort/Velserbroek.
Aanmelden
U kunt zich aanmelden via www.velsen.nl/
gezocht-vrijwilligers-verkeersexamen. Na
uw aanmelding neemt iemand contact met
u op.
Het verkeersexamen wordt geheel georganiseerd en uitgevoerd door vrijwilligers. Voor
de organisatie van het verkeersexamen van
volgend jaar zoeken we nieuwe vrijwilligers.
Ook daarvoor kunt u zich aanmelden via de
website.

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

Kinderen slagen voor het
Zwem-ABC
A-diploma: Lindsey Kerssens, Anna Dalles,
Dylan van de Voort, Quint Ramp, Sam Vegter, Kate Lou de Haas, Jack Hoogkamer, Petra Angelova, Geoﬀrey Zwart, Sam Warmenhoven, Indy Rijkers, Myrte Pippel, Antoni
Parul,Justin Leonardt, Ella Dirker, Luca van
Henten en Dunya Omari.
B-diploma: Jaro Kloos, Julian Czerwik, Amber Braaksma, Lily Enders, Inaya özmen,

Daan Wientjes, Sara Souilmi, Romeo Bel,Max
Vuijk, Ilse Ohm, Frederique Colthoﬀ, Suus de
Weers, Sara El Nahas, Dominique Mol, Isabelle Schaik, Sander Moes en Amber van der AA.
C-diploma: Anouk Haan, Sjoerd Janssen,
Sem Quakkelaar, Marin Kuiter, Eliah Ackermann, Zoë Oguzberk, Azra Göcek, Demlcio
Verbaan, Tess van Hooﬀ en Rinus Brink.

In deze editie van de Infopagina treft u de Belastingspecial aan. Daarin kunt u alles lezen
over de gemeentelijke belastingen, tarieven,
maar ook informatie over de wijze van betalen, kwijtschelding en het indienen van bezwaarschriften.

Uit het college
• Droompark Buitenhuizen gaat 79 recreatiewoning op zijn kampeerveld plaatsen.
Op dit veld staan nu 90 vaste standplaatsen en 15 stacaravans. Drie stacaravans
kunnen blijven staan. De huidige standplaatshouders is een alternatief aangeboden op een ander Droompark. Het college vindt het jammer dat hierdoor een
kampeerterrein en de daarbij behorende

recreatie verdwijnt uit de gemeente. Het
realiseren van deze recreatiewoningen is
vanwege landelijke regelgeving vergunningsvrij.
Meer informatie:
• www.velsen.nl/gemeenteraad
• Klik op; vergaderkalender
• Klik op; overzichten en collegeberichten
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Huiswerkbegeleiding Plus voor
leerlingen met een smalle beurs
De gemeente Velsen wil dat alle jongeren
zoveel mogelijk kansen krijgen in het onderwijs. Daarom is er nu de mogelijkheid
voor huiswerkbegeleiding voor die middelbare scholieren die de huiswerkbegeleiding niet kunnen betalen.

de en economie. De bezoeken aan huis zijn er
op gericht om ouders te helpen bij het begeleiden en stimuleren van hun kind bij zijn of haar
schoolloopbaan. Hoe kun je dat het beste aanpakken en welke condities thuis bevorderen
de schoolprestaties?

De gemeente Velsen is, samen met het instituut Study Consultancy uit Santpoort-Noord,
gestart met Huiswerkbegeleiding Plus. Dit is
een combinatie van drie keer per week huiswerkbegeleiding op een van de locaties van
Study Consultancy en een keer per twee à drie
weken coaching en begeleiding thuis. De kosten van Huiswerkbegeleiding Plus worden
vergoed door de gemeente.

Huiswerkbegeleiding Plus is voor middelbare scholieren waarvan het inkomen van de
ouder(s) ten hoogste 130% van de bijstandsnorm is. Hiervoor wordt een inkomenstoets
afgenomen. Daarnaast moet de school aangeven of de huiswerkbegeleiding voor deze
leerling op grond van zijn of haar cijferlijst gewenst is.

Bij de huiswerkbegeleiding ligt de nadruk op
het aanleren van studievaardigheden, zoals
het plannen, het leren leren en het aanbrengen
van structuur. Daarnaast krijgen de leerlingen
inhoudelijke ondersteuning bij alle schoolvakken zoals wiskunde, Engels, aardrijkskun-

Dit project is een proef tot 1 juli. Daarna wordt
beoordeeld of het project wordt voortgezet.
Voor meer informatie en aanmelding: stuur
een e-mail naar info@studyconsultancy.nl of
bel met 023-5392664. Ook kunt u contact opnemen met de middelbare school van uw kind.

Educatieve app met drie routes voor jong en oud

Lancering wandelapp ‘BRAK!
Natuur- en klimaatexpeditie’
op 3 maart
Gratis compost scheppen
Op vrijdag 29 maart en zaterdag 30 maart
ligt er gratis compost voor u klaar aan de
Wijnoldy Daniëlslaan 53 in Santpoort-Zuid,
een van de gemeentelijke wijkposten.

Bij de wijkpost Santpoort aan de Wijnol-

dy Daniëlslaan 53 in Santpoort-Zuid kunt u
gratis compost afhalen op vrijdag 29 maart
tussen 08.00 en 16.00 uur, en op zaterdag 30
maart van 8 uur tot 14.00 uur. Breng zelf een
schep mee en iets om het in te doen (zakken,
kruiwagens, etc.). Foto: Groen in Velsen

Op zondag 3 maart lanceert Science Center BRAK! IJmuiden de nieuwe wandelapp ‘BRAK! Natuur- en klimaatexpeditie’.
Samen met het Pieter Vermeulen Museum ontwikkelde het toekomstige wetenschapscentrum deze app voor smartphone
met drie wandelingen langs het strand, de
pier en rondom het Kennemermeer. Leer
meer over de omgeving, de natuur en het
klimaat door de vragen uit de app te beantwoorden. De routes zijn beschikbaar in
verschillende niveaus en starten vanuit het
kleine huisje aan het Kennemermeer 26,
dat dient als tijdelijk activiteitenhonk voor
BRAK!.

Programma lancering 3 maart
Tijdens de feestelijke lancering van de app op
3 maart is er van alles te zien, proeven en beleven rondom de routes uit de app. Om 14.00 uur
wordt de app gelanceerd, het startsein voor iedereen om de app te downloaden in de App
Store of Play Store. Een gids van de Vrienden
van het Kennemermeer staat daarna klaar om

natuurliefhebbers mee te nemen voor de route
rondom het meer waarbij de gids extra uitleg
geeft over de flora en fauna in het gebied. Kies
je op 3 maart voor de strandroute dan kijk je je
ogen uit! Proef onderweg een ziltig gerechtje
van TV-kok René Pluijm en maak een dansje
rondom de piano van DoReMichiel. En loopt
daar nu een Vos? Leuk voor gezinnen, maar eigenlijk voor iedereen die iets meer wilt weten
over het bijzondere gebied rondom het BRAK!
huisje. Kijk voor meer informatie op www.
brakijmuiden.nl.
BRAK! IJmuiden
BRAK! IJmuiden is een initiatief van gemeente Velsen in samenwerking met het Pieter
Vermeulen Museum. Samen met andere geïnteresseerde partijen en partners groeit BRAK!
2018 stap voor stap uit tot een spraakmakend
centrum in het hart van het nieuwe kustdorp
IJmuiden aan Zee. Het is de toegangspoort tot
IJmuiden aan Zee waar altijd informatie te
vinden is over het klimaat, de kust, de natuur
en de bedrijvigheid in de omgeving.

Verbod om stil te staan

Met het voorjaar voor de deur opent ook
het IJspaleis in Driehuis weer zijn deuren.
Helaas zorgt dit ook vaak voor veel gevaarlijk en/of hinderlijk geparkeerde auto’s
rond deze locatie. Daarom krijgt de stoeprand een gele doorgetrokken streep om aan
te geven dat het verboden is om stil te staan
en dus ook te parkeren. Deze streep komt

aan de kant van het IJspaleis tussen de rotonde Waterloolaan en de woning naast het
IJspaleis (Driehuizerkerkweg huisnummer 63).
De gemeente Velsen verwacht met het instellen van dit verbod dat de verkeersveiligheid en leefbaarheid rond het ijspaleis
verbetert.
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Gemeentelijke belastingen
De gemeente zorgt voor een goed leef-,
woon- en werkklimaat in Velsen. U kunt
denken aan zaken als het ophalen van
huisvuil, aanleg en onderhoud van riolering, onderhoud van groen en straatverlichting. De kosten voor deze taken betaalt de gemeente onder andere uit de
gemeentelijke belastingen.

Aanslagbiljet bewaren
De gemeente combineert de belangrijkste
gemeentelijke belastingen én de WOZ-beschikking op één aanslagbiljet.
De WOZ-waarde wordt gebruikt voor de onroerendezaakbelasting en ook voor de inkomstenbelasting 2019 en de waterschapsheffingen 2019. Het is verstandig om het

aanslagbiljet goed te bewaren, omdat u de
WOZ-waarde moet opgeven als u aangifte
doet voor de Inkomstenbelasting 2019 of als
u vraagt om teruggaaf.
Soorten belasting
De belastingen die u op het gemeentelijk
aanslagbiljet kunt aantreffen zijn:
- de WOZ-beschikking;
- de aanslag onroerende zaakbelastingen
voor het eigendom;
- de aanslag onroerende zaakbelastingen
voor het gebruik;
- de aanslag rioolheffing voor het eigendom;
- de aanslag rioolheffing voor het gebruik;
- de aanslag afvalstoffenheffing;
- de aanslag hondenbelasting;
- de automatisch verleende kwijtschelding.

Belastingtarieven 2019
Onroerende zaakbelastingen
voor de eigenaar van een woning
voor de eigenaar van een niet-woning
voor de gebruiker van een niet-woning

0,1042% van de WOZ-waarde
0,2707% van de WOZ-waarde
0,2175% van de WOZ-waarde

Rioolheffing
Rioolheffing voor de eigenaar
Rioolheffing voor de gebruiker
Rioolheffing voor de eigenaar, uitsluitend hemelwaterafvoer
Rioolheffing voor de gebruiker, uitsluitend hemelwaterafvoer

€
€
€
€

Afvalstoffenheffing
Afvalstoffenheffing éénpersoonshuishouden
Afvalstoffenheffing meerpersoonshuishouden

€ 321,40
€ 353,57

Hondenbelasting
Eerste hond
Tweede hond
Elke volgende hond

€ 86,42
€ 109,42
€ 122,92

110,11
62,65
55,05
31,42

Uitleg gemeentelijke
belastingen
Op het verzamelbiljet vindt u naast de WOZwaarde 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 zogenaamde 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 januari 2019 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 januari 2019 bepalend is. Met wijzigingen in de
loop van het jaar mag de gemeente geen rekening houden.

dat direct of indirect is aangesloten op de gemeentelijke riolering.
De rioolheffing bestaat uit twee gedeelten:
rioolheffing voor de eigenaar.
rioolheffing voor de gebruiker.
Voor een perceel van waaruit slechts hemelwater direct of indirect op de gemeentelijke riolering wordt afgevoerd, wordt een lager tarief rioolheffing in rekening gebracht.
Hondenbelasting
Houdt u één of meer honden, dan bent u verplicht hiervan aangifte te doen voor de hondenbelasting door middel van een aangiftebiljet
hondenbelasting.

Afvalstoffenheffing
Afvalstoffenheffing wordt geheven van degene
die in de gemeente gebruik maakt van een perceel, waarvoor de gemeente een verplichting tot
het inzamelen van huishoudelijke afvalstoffen
heeft.

Honden moeten in Velsen worden aangelijnd
en hondenpoep dient te worden opgeruimd. In
de gemeente is een aantal losloopplaatsen ingericht. Op deze plaatsen mogen de honden loslopen. Meer hierover kunt u lezen in de brochure “Hondenbeleid Velsen. Iedereen blij met uw
hond”. Het aangiftebiljet, het afmeldingsbiljet
hondenbelasting en de brochure kunt u opvragen of downloaden via de site www.velsen.nl of
afhalen bij het Klant Contact Centrum (KCC)
van de gemeente Velsen, Dudokplein 1, IJmuiden.

Rioolheffing
Rioolheffing wordt geheven over een perceel,

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

Betaling belastingen
Het totaalbedrag van de aanslag
dient u binnen de betaaltermijnen te
voldoen. Deze termijnen staan vermeld op de aanslag. Voor betalingen
kunt u gebruik maken van de acceptgirokaarten, automatische incasso
of internetbankieren. Let u er, in het
laatste geval, a.u.b. goed op dat u de
gegevens juist overneemt.

Informatie en vragen
Internet
www.velsen.nl
Vragen over de aanslag/beschikking
Vragen over de betaling/aanmaning
Vragen over automatische incasso
Vragen over kwijtschelding
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 staat op de gemeentelijke website www.velsen.nl

0255 - 567 322
0255 - 567 345
0255 - 567 345
140255

Automatische incasso
Voor de aanslag onroerende zaakbelastingen,
afvalstoffenheffing, rioolheffing en hondenbelasting (verzamelbiljet) kunt u een machtiging 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 termijnen 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 termijnbedrag van uw rekening afgeschreven kan worden. 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 (uiterlijk 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 aanslagbiljet.
De machtigingskaart/wijzigingskaart zit bij
uw aanslag.
Te late betaling
Bij te late betalingen neemt de gemeente maatregelen om het geld te innen en daar
worden extra kosten voor in rekening gebracht.
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Wet waardering onroerende zaken (wet WOZ)
woning die wordt getaxeerd, wordt vergeleken met andere woningen die rond de waardepeildatum 1 januari 2018 zijn verkocht en
waarvan een verkoopprijs beschikbaar is. Dit
wordt ook wel de modelmatige vergelijking
met woningen genoemd.
Voor de waardebepaling beschikt de gemeente over verkoopprijzen uit het Kadaster, panoramafoto’s, luchtfoto’s en al eerder door
de gemeente vastgelegde gegevens uit bouwplannen en bouwtekeningen. Omdat sprake is van een modelmatige waardebepaling,
wordt niet iedere onroerende zaak meer bekeken. Vaak is het bezoeken van één of een
beperkt aantal onroerende zaken in een
straat of buurt voldoende om tot een waardebepaling te komen.

In de wet WOZ staat dat de waarde
van alle onroerende zaken bepaald
moet worden op dezelfde wijze en
naar dezelfde peildatum. Voor het
WOZ-tijdvak 2019 is de waardepeildatum 1 januari 2018.
De WOZ-waarde gebruikt de gemeente als
basis voor de aanslag onroerendezaakbelastingen 2019. De WOZ-waarde wordt ook gebruikt voor het eigenwoningforfait in de inkomstenbelasting (belastingdienst) en de
watersysteemheffing ‘gebouwd’ (waterschap).
WOZ-beschikking voor gebruikers
(veelal huurders) van woningen
De gemeente stuurt ook aan gebruikers van
woningen een WOZ-beschikking.
Deze informatie is belangrijk voor huurders,
want de WOZ-waarde telt mee in de berekening van de huur via het woningwaarderingsstelsel (WWS). 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 moet jaarlijks
alle onroerende zaken in haar gemeente herwaarderen. De actuele WOZ-waarde staat
elk jaar op uw verzamelbiljet.
Waardebepaling wet WOZ
De wet schrijft voor dat de waardebepaling
voor de WOZ ervan uit moet gaan dat de onroerende zaak onmiddellijk en in volle omvang in gebruik kan worden genomen. Dit
volgt uit de zogenaamde waarderingsficties
of waarderingsvoorschriften. Er mag dus bij
de waardebepaling geen rekening worden gehouden met onder meer het waardedrukkende effect van verhuur, erfpacht of vruchtgebruik.
Woningen
De waarde van woningen wordt bepaald met
de zogenaamde vergelijkingsmethode. De

Niet-woningen
De waarde van niet-woningen wordt op verschillende manieren bepaald. Kantoren en
winkels worden courante niet-woningen genoemd, omdat deze objecten worden verkocht en verhuurd. Er is een markt voor aanwezig. Om de waarde te bepalen wordt de
huurwaardekapitalisatiemethode gebruikt.
Voor andere soorten niet-woningen baseren
we de WOZ-waarde op de herbouw- of vervangingswaarde. Dit zijn de zogenaamde incourante niet-woningen zoals kerken, ziekenhuizen, scholen en sportgebouwen. Het
bepalen van de waarde in het economische
verkeer is voor deze categorie moeilijk of onmogelijk.
Inlichtingenformulier marktanalyse
De gemeente is verplicht om een permanente
marktanalyse uit te voeren van de verkooptransacties van woningen en niet-woningen.
De gemeente stuurt de nieuwe eigenaar een
inlichtingenformulier voor de marktanalyse. Eigenaren zijn verplicht die informatie te
verstrekken.
Wijzigingen aan de onroerende zaak
Als er in de loop van een jaar iets aan een onroerende 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
waarde wordt vastgesteld; in dit geval dus op
1 januari 2019. Dat geldt in de situatie dat een
onroerende zaak:
opgaat in één of meer andere onroerende zaken;
verandert als gevolg van bouw, verbouwing,
verbetering, afbraak of vernietiging, dan wel
van gewijzigde bestemming;
van waarde verandert als gevolg van een andere, specifiek voor de onroerende zaak geldende bijzondere, omstandigheid.
In aanbouw
De wet WOZ schrijft voor dat ook onroerende zaken in aanbouw worden gewaardeerd.
Daarvoor moet een waarde vastgesteld worden voor het gedeelte dat gereed is op 1 januari 2019. De waarde wordt in alle gevallen (dus
ook voor woningen) bepaald op de gecorrigeerde vervangingswaarde.
Taxatieverslag
Als u een nadere onderbouwing van de waarde wilt, kunt u een taxatieverslag opvragen
via de site www.velsen.nl. U kunt het taxatieverslag ook schriftelijk opvragen bij de werkeenheid 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 onderdeel van het ministerie van Financiën) is
een onafhankelijk orgaan dat erop toeziet dat
gemeenten alle onroerende zaken zorgvuldig waarderen met in achtneming van de wet
WOZ. Meer informatie op de site www.waarderingskamer.nl.
LV-WOZ
De gemeente Velsen is aangesloten bij de
Landelijke voorziening WOZ, www.wozwaardeloket.nl. Het WOZ-waardeloket is
bedoeld voor het individueel raadplegen van
de WOZ-waarde van afzonderlijke woningen.

Kwijtschelding aanvragen
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?
Ligt de hoogte van uw inkomen op het sociaal minimum of iets daarboven? Bijvoorbeeld
omdat u een (lage) uitkering ontvangt (bijstand, AOW, WW, WAO of een andere uitkering) of omdat u het minimumloon verdient?
Dan is de kans groot dat u in aanmerking
komt voor kwijtschelding.
Welke belastingen?
U kunt kwijtschelding aanvragen voor:
• rioolheﬃng
• afvalstoﬀenheﬃng
• hondenbelasting (1e hond)
• onroerende zaakbelasting
(eigenaarsdeel).
Automatische kwijtschelding in 2019
Het kan zijn dat u een aanslagbiljet ontvangt
waarop al gedeeltelijke of volledige kwijtschelding is verleend, omdat uw financiële situatie van te voren is getoetst. Op uw aanslagbiljet staat dan per belastingsoort de tekst
“automatisch verleende kwijtschelding”.
Tijdig aanvragen
Als u geen automatische kwijtschelding
krijgt, kunt u kwijtschelding aanvragen met
het verzoekformulier kwijtschelding. U kunt
dit formulier opvragen nadat u de aanslag(en)

hebt ontvangen. Dit kan telefonisch via het
algemene nummer van de gemeente 140255,
u kunt het formulier afhalen bij het KCC van

de gemeente Velsen, Dudokplein 1 te IJmuiden en u kunt het formulier downloaden via
internet (www.velsen.nl/producten/kwijt-

schelding -gemeentelijke-belastingen).
Wacht hier niet te lang mee om problemen te
voorkomen.
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Bezwaar
Als u het niet eens bent met de WOZwaarde of met één of meer aanslagen die op het verzamelbiljet staan,
dan kunt u bezwaar maken. Dat moet
schriftelijk binnen zes weken na dagtekening van het verzamelbiljet.
In uw bezwaarschrift vermeldt u het verzamelbiljetnummer, uw naam, adres, telefoonnummer waarop u overdag bent te bereiken en eventueel uw e-mailadres. Vergeet niet uw bezwaarschrift van een datum
te voorzien, te ondertekenen en bewijsstukken (kopie opzeggingsbrief, overlijdensverklaring hond etc) mee te sturen. U kunt geen
bezwaar maken tegen de hoogte van de tarieven; die heeft de gemeenteraad vastgesteld.
U kunt zelf bezwaar maken of iemand anders dat voor u laten doen. Als u iemand anders machtigt om namens u bezwaar te maken, dan is het nodig om een ondertekende
machtiging mee te sturen met het bezwaarschrift.
Adres bezwaarschrift
U stuurt het bezwaarschrift naar de Heffingsambtenaar, werkeenheid Belastingen en Invordering, Postbus 465, 1970 AL
IJmuiden. Binnen twee weken na ontvangst
krijgt u daarvan een schriftelijke bevestiging. Per e-mail ingediende bezwaarschrif-

ten worden niet in behandeling genomen.
Als uw bezwaarschrift gegrond blijkt, krijgt
u het eventueel te veel betaalde bedrag terug.
Adres uitstel van betaling
Dat u een bezwaarschrift indient, betekent
niet dat u (nog) niet hoeft te betalen. U kunt
wel vragen om uitstel van betaling bij de Invorderingsambtenaar, werkeenheid Belastingen en Invordering, Postbus 465, 1970 AL
IJmuiden.
No-cure-no-pay
Bedrijven die hun brood verdienen met het
maken van bezwaar namens belastingplichtigen 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 inkomsten uit proceskostenvergoedingen die
gemeenten dienen te betalen.
De uitvoering van de wet WOZ in Velsen
wordt getoetst door de Waarderingskamer,
een onafhankelijk orgaan dat toeziet op
zorgvuldige waardering door gemeenten.

Belastingaanslag via de post

De Waarderingskamer beoordeelt de wijze waarop de WOZ-waarde in Velsen wordt
vastgesteld als goed. Kijk voor meer informatie op www.waarderingskamer.nl.

Het afgelopen jaar is gebleken dat de verzending van de digitale aanslag naar uw berichtenbox van mijn overheid (nog) niet optimaal verloopt.

Berichtenbox Mijn Overheid

Om die reden ontvangt elke belastingplichtige de gemeentelijke belastingaanslag op
papier via de post.

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.

geopend 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, omgevingsvergunningen of vragen die daarmee te maken
hebben, kunt u een afspraak maken met één
van de vakspecialisten via 14 0255.

Kunt u iets niet vinden of heeft u een vraag?
Bel dan 14 0255, u hoeft hiervoor geen netnummer te draaien. Uiteraard kunt u ook
gewoon langskomen bij het Klant Contact
Centrum in het gemeentehuis. Het KCC is

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

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 melding of klacht kunt noteren. Graag
deze vervolgens versturen naar: Bureau Discriminatiezaken Kennemerland in Haarlem.
Meer informatie op www.bdkennemerland.
nl.

Publicatie
Vanaf 31 mei 2018 worden alle vergunningen,
beleid en verordeningen op de landelijke website www.officielebekendmakingen.nl gepubliceerd. Op de gemeentelijke website www.
Velsen.nl komt daar een link naar toe. Hier
kunt u de besluiten van de afgelopen week of
maand zien. Daarnaast wordt er ook gepubliceerd op de Infopagina van de gemeente in de
huis-aan-huisbladen de Jutter en de Hofgeest.
Informatie over de gemeenteraad van Velsen
en de vergaderingen van het Raadsplein is te
vinden op: www.velsen.nl/gemeenteraad.

king hebben op een bouwactiviteit kunnen deze worden voorgelegd aan de commissie Stedelijk Schoon Velsen. Voor
meer informatie over welstand: 140255

evenementenvergunning heeft ontvangen op grond van de wet algemene bepalingen omgevingsrecht. De datum van
ontvangst is tussen haakjes vermeld.

Verlengen beslistermijn
IJmuiden
Kanaalstraat 52, onderhoud- en herstelwerkzaamheden (19/02/2019) 23474-2018
Dokweg 29, wijzigen brandscheiding
(21/02/2019) 19811-2018
Herenlaan 1, slopen en oprichten van een woning (21/02/2019) 18717-2018

IJmuiden
Koningsspelen Strand IJmuiden 2019, op
2 april 2019 van 07:00 uur tot 15:00 uur, locatie: strand IJmuiden (19/02/2019) 72762019
Kingsday 2019, op 27 april 2019 van 13:00
uur tot 21:00 uur, locatie: Frans Naereboutstraat 9 (19/02/2019) 7270-2019

Velserbroek
Rijksweg 243a en b, afwijken bestemmingsplan i.v.m. tijdelijke huisvesting IJmond
Werkt! (19/02/2019) 23910-2018

Santpoort-Noord
79 ste “Pim Mulierloop”, op 12 mei 2019 van
09:30 uur tot 13:00 uur, locatie: Sportpark
Groeneveen AV Suomi (17/02/2019) 70692019

Ingediende aanvragen evenementenvergunningen APV artikel 2:10
De burgemeester van de gemeente Velsen maakt bekend dat hij in de periode
van 16 februari tot en met 22 februari
2019 de volgende aanvragen voor een

Velsen-Zuid
Meesterplusser festival, op 23 juni 2019
van13.00 uur tot 23.00 uur, locatie: De Ven
(Spaarnwoude) te Velsen-Zuid (18/02/2019)
7040-2019

uur bellen met het Klant Contact Centrum
voor een afspraak.

Aanvragen
Burgemeester en wethouders van de gemeente Velsen maken bekend dat zij in de
periode van 16 februari tot en met 22 februari 2019 de volgende aanvragen voor
een omgevingsvergunning hebben ontvangen op grond van de wet algemene
bepalingen omgevingsrecht. De datum
van ontvangst is tussen haakjes vermeld.

2019
Santpoortse Dreef 156, vergroten woning
(19/02/2019) 7239-2019
Bosbeeklaan 22, vergroten woning en wijzigen gevel (19/02/2019) 7344-2019
Kerkweg 26, 28 en 30, verbouwen bedrijfsunits naar drie woningen (21/02/2019)
7780-2019

IJmuiden
Blauwe Zeedistel 2, wijzigen gevel
(18/02/2019) 7115-2019
Tussenbeeksweg
14,
wijzigen
gevel
(19/02/2019) 7347-2019
Roerstraat 65, 2 interne muurdoorbraken
en realiseren vaste trap (20/02/2019) 74262019

Velserbroek
Liniepad 55, vervangen schuur (17/02/2019)
6904-2019
Kerkenmaaijerskamp 35, plaatsen dakkapel
(voorzijde) en vervangen dakkapel (achterzijde) (19/02/2019) 7350-2019
Hofgeester Eijnde 22, eenmalig afwijken bestemmingsplan i.v.m. jubileumconcert Soli
(19/02/2019) 7337-2019

Santpoort-Zuid
Willem de Zwijgerlaan 31, kappen 2 bomen
(19/02/2019) 7340-2019
Santpoort-Noord
Middenduinerweg 44, openstellen bestaande personeelskantine als commercieel restaurant op vrijdagavond (06/02/2019) 7229-

Velsen-Zuid
Goeman Borgesiuslaan 6, kappen boom
(22/02/2019) 7955-2019
Welstand
Voor zover de ingediende aanvragen
voor een omgevingsvergunning betrek-
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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) 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 burgemeester van
Velsen,
Postbus 465, 1970 AL IJmuiden), dan wel
langs elektronische weg (elektronisch formulier op www.velsen.nl; werkt alleen in
combinatie met inloggen via DigiD). In
spoedeisende gevallen kan een voorlopige voorziening worden gevraagd bij de
voorzieningenrechter van de rechtbank
Noord-Holland, locatie Haarlem, sector bestuursrecht, Postbus 1621, 2003 BR
Haarlem. Een voorlopige voorziening kan
alleen worden aangevraagd, indien er ook
een bezwaarschrift is ingediend. De verzenddatum van het besluit is tussen haakjes vermeld.

houders van Velsen heeft omgevingsvergunning verleend voor:

Verleende omgevingsvergunningen - reguliere procedure
Het college van Burgemeester en wet-

Santpoort-Zuid
Anna van Saksenlaan 15, plaatsen opbouw
op bestaande aanbouw (20/02/2019) 1402-

IJmuiden
Sparrenstraat 34, plaatsen 2 dakkapellen
(voor- en achterzijde) (19/02/2019) 20692019
IJmuiderstraatweg 47, intern verbouwen en
plaatsen opbouw (20/02/2019) 19349-2018
Bonekampstraat 18, constructieve doorbraak
en vervangen kozijn zijgevel (21/02/2019)
1680-2019
Kennemerboulevard 250, realiseren tochtportaal, intern verbouwen en vernieuwen
brandveiligheidsinstallatie
(21/02/2019)
21281-2018
Driehuis
Hofdijklaan 8,
vervangen dakkapel voorgevel en uitbouw badkamer (achtergevel)
(19/02/2019) 693-2019
Hofdijklaan 10, vergroten woning, dakkapel voorgevel vervangen, dakkapel zijgevel,
dakkapel achtergevel,
plaatsen
en
uitbouwen
badkamer
(19/02/2019) 699-2019

2019
Velsen-Noord
Staalstraat 74, intern veranderen en wijzigen
voorgevel (20/02/2019) 23321-2018
Velsen-Zuid
Goeman Borgesiuslaan 1, uitbouwen en veranderen zijuitbouw (21/02/2019) 199632018
‘s Gravenlust 35, verbouwen brandweerpost
(19/02/2019) 18061-2018
Verleende evenementenvergunningen
APV artikel 2:10
De burgemeester van Velsen heeft de
hierna volgende besluiten genomen. Op
grond van de Algemene wet bestuursrecht 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 burgemeester
van Velsen,
Postbus 465, 1970 AL IJmuiden), dan wel
langs elektronische weg (elektronisch

formulier op www.velsen.nl; werkt alleen in combinatie met inloggen via
DigiD). In spoedeisende gevallen kan
een voorlopige voorziening worden gevraagd bij de voorzieningenrechter van
de rechtbank Noord-Holland, locatie
Haarlem, sector bestuursrecht, Postbus
1621, 2003 BR Haarlem. Een voorlopige
voorziening kan alleen worden aangevraagd, indien er ook een bezwaarschrift
is ingediend. De verzenddatum van het
besluit is tussen haakjes vermeld.
IJmuiden
Kofferbakmarkten op 26 mei, 30 juni, 21 juli,
25 augustus, 29 september 2019 van 08.00 tot
15.00 uur, locatie: Velserduinplein te IJmuiden (21/02/2019) 21491-2018
30 van Zandvoort (wandeltocht), op 30
maart 2019 van 08.30 tot 14.15 uur, route
door gemeente Velsen (19/02/2019) 220742018
Velserbroek
2e Velsener Oldtimerdag en kleine braderie,
op 19 mei 2019 van 10.00 tot 18.00 uur, locatie: Vestingplein en route door gemeente Velsen (18/02/2019) 14366-2018

Kapmeldingen Wijkeroogpark
In het Wijkeroogpark staan inheemse
bomen en struiken. Dit voorjaar wordt
een aantal bomen gekapt. Dat is nodig om
ruimte te maken.

Het Wijkeroogpark wordt op een zo natuurlijk
mogelijke manier onderhouden. Hier en daar
staan ook dode bomen en liggen stammen op
de grond. Dit trekt insecten aan die op hun
beurt allerlei vogels aantrekken. Zo ontstaat

een gevarieerd en levendig beeld.
Soms moeten we toch maatregelen treffen
vanwege veiligheid, (iep)ziekte of om andere
redenen. In het voorjaar worden bomen ge-

kapt om andere bomen de ruimte te geven
om verder uit te groeien, en ook om schade te
voorkomen aan de tuinhuisjes. Het gaat om 14
essen, 7 iepen en 2 meidoorns. Ook worden 2
iepen weggehaald die iepziek zijn.

Verkeersmaatregelen
Burgemeester en wethouders van de gemeente Velsen hebben besloten:
•

•

•

De maximum toegestane snelheid van
30km/u voor vrachtauto’s in te trekken
door middel van het verwijderen van de
borden A1 (30 km/uur) met onderborden waarop een vrachtwagensymbool
staat aangeduid zoals bedoeld in bijlage 1
van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 op de Brederoodseweg
te Santpoort-Zuid;
Een maximum toegestane snelheid van
30km/u in te stellen door middel van
plaatsing van de borden A1 (30km/u
zone) en A2 (einde 30km/u zone) zoals
bedoeld in bijlage 1 van het Reglement
verkeersregels en verkeerstekens 1990
op de Brederoodseweg te Santpoort-Zuid;
Fietsstroken aan te brengen zoals bedoeld in artikel 1 van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 op de

•

Brederoodseweg te Santpoort-Zuid. Aan
deze maatregel wordt uitvoering gegeven
door:
• Het aanbrengen van de ﬁetsstroken
in een (herkenbare) rode verharding;
• Het markeren van de contouren van
de ﬁetsstroken door middel van een
onderbroken streep;
• Regelmatige herhaling van een ﬁets
symbool (om de 50-100 meter en na
iedere zijweg) aangebracht op de
verharding van de ﬁetsstroken.
Een verbod stil te staan in te stellen op de
Driehuizerkerkweg aan de zijde van huisnummer 61 vanaf de uitritconstructie bij
de rotonde Waterloolaan tot huisnummer 63 door middel van het aanbrengen
van een gele doorgetrokken streep op de
trottoirband, als bedoeld in artikel 23, lid
1, sub g van het Reglement Verkeersregels
en Verkeerstekens 1990, op de Driehuizerkerkweg te Driehuis gemeente Velsen.

Mogelijkheid van bezwaar
Belanghebbenden kunnen ingevolge de Algemene wet bestuursrecht binnen een termijn
van 6 weken na de datum waarop het besluit
elektronisch is bekend gemaakt in de digitale
Staatscourant, schriftelijk (postbus 465, 1970
AL IJmuiden) dan wel langs elektronische
weg (elektronisch formulier op www.velsen.
nl; werkt alleen in combinatie met inloggen
via DigiD) een gemotiveerd bezwaarschrift
indienen bij het college van burgemeester en
wethouders van Velsen.
Nadere informatie
Het gehele verkeersbesluit kan worden ingezien bij de receptiebalie, stadhuis, Dudokplein
1 te IJmuiden. Vanaf 1 januari 2013 vindt formele publicatie van verkeersbesluiten plaats
in de digitale Staatscourant.
Burgemeester en wethouders hebben besloten een individuele gehandicapten-

parkeerplaats aan te leggen voor het volgende perceel:
•

Velserduinweg 32, 1971 ZE IJMUIDEN

Mogelijkheid van bezwaar
Belanghebbenden kunnen ingevolge 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 formulier op www.
velsen.nl; werkt alleen in combinatie met inloggen via DigiD) een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders van Velsen.
Nadere informatie:
Het verkeersbesluit kunt u inzien bij de receptie in het gemeentehuis, Dudokplein 1 te
IJmuiden.

