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Digitaal platform Samenspel Velsen
Samenspelvelsen.nl biedt inwoners van
Velsen de gelegenheid om vroegtijdig in
gesprek te gaan over onderwerpen die
mensen raken in hun eigen leefomgeving.
Dit kan gaan over plannen die in de buurt
worden uitgevoerd, maar ook over de toekomstvisie van de wijk.

Het digitale platform biedt ook de mogelijkheid om ideeën te plaatsen die de straat, wijk
of buurt mooier, leuker of socialer maken. Het
vervangt niet het goede gesprek, maar ondersteunt de communicatie en participatie van
inwoners in heel Velsen of in een bepaald
gebied zoals straat, buurt, wijk of woonkern.
Het is dus een aanvulling op de mogelijkheden die inwoners en ondernemers hebben om
invloed uit te oefenen en mee te praten.
Ervaring opdoen
Medio februari/maart 2020 start het platform met 3 projecten:
• ondersteuning bij de Dorpsdialoog Driehuis
• ondersteuning van het gesprek over de

•

herijking van de Visie op Velsen 2025
de werkzaamheden aan de Oosterduinweg en het Oosterduinplein

De intentie is om op korte termijn nog 2 projecten toe te voegen. Het is belangrijk om ervaringen op te doen bij de inzet van dit nieuwe platform.
Veelzijdig systeem
Inwoners ontvangen de uitnodiging om mee
te doen aan SamenspelVelsen.nl via een brief
en/of social media. Door eenmalig in te loggen kunnen ze actief meedoen aan de discussie, stemmen en op de hoogte te blijven van de
ontwikkelingen. Inwoners en gemeente praten direct met elkaar en dat is voor alle deelnemers zichtbaar. Ook kan het proces van een
project goed worden gevolgd, bijvoorbeeld
door een overzicht van besprekingen en de
beslissingen die genomen zijn. Ook biedt het
platform de mogelijkheid om keuzes aan inwoners voor te leggen om plannen beter te
maken. Dit binnen de keuzes en randvoorwaarden die bestuurlijk zijn gemaakt.

Bekendmakingen zijn te vinden op
overheid.nl
De gemeente Velsen neemt elk jaar besluiten over uw woonomgeving. Zoals een
bestemmingsplan, het kappen van een
boom, een vergunning voor een evenement, een verkeersbesluit of een omgevingsvergunning. Deze officiële bekendmakingen worden nu wekelijks geplaatst
in de Jutter/Hofgeest en op www.overheid.nl.

Vanaf 19 maart 2020 plaatsen we officiële bekendmakingen alleen nog op www.overheid.
nl . Heeft u geen computer of moeite met digitale apparaten, dan kunt u de bekendmakin-

gen ook afhalen bij de balie van het gemeentehuis.
Blijf snel en eenvoudig op de hoogte van
officiële bekendmakingen
Via de website https://overuwbuurt.overheid.nl/ kunt u zich inschrijven voor een emailservice of kunt u een app downloaden. U
ontvangt dan alle informatie over besluiten
die invloed hebben op uw omgeving U stelt
zelf in welke berichten u wilt ontvangen en
binnen welke straal rond uw huis of bedrijf.
U blijft snel en eenvoudig op de hoogte van de
officiële bekendmakingen bij u in de buurt.

Herinrichten Kennemerlaan van
start
Maandag 2 maart a.s. start aannemer Kreeft
Infra BV in opdracht van de gemeente Velsen
met het herinrichten van de Kennemerlaan in
IJmuiden. De werkzaamheden worden in fases
uitgevoerd en duren tot eind november 2020.
Deze datum is onder voorbehoud van de
weersomstandigheden en onvoorziene zaken.

Wat gaat er gebeuren?
• het vervangen van de bestrating
• het vernieuwen van de openbare verlichting
• Het vergroten/vergroenen van de huidige
boomvakken
De werkzaamheden in fases uitgevoerd
De eerste twee fases zijn vanaf het Kennemerplein tot aan de Julianakade. De laatste vier fases lopen vanaf het Kennemerplein tot aan het
Marktplein.
Tijdens de feestweek (13 juli t/m 19 juli) en tijdens de bouwvakantie (20 juli t/m 9 augustus)
wordt er niet gewerkt en is de Kennemerlaan
gewoon bereikbaar.
Bereikbaarheid woningen en winkels
De woningen en winkels blijven bereikbaar via

loopschotten of kunststof platen. Wij verzoeken
u vriendelijk om voorafgaand aan de werkzaamheden uw auto buiten het werkterrein te parkeren.
Verkeersmaatregelen
Per fase wordt de weg afgesloten voor al het autoverkeer. Het doorgaande verkeer kan via de
omliggende wegen hun weg vervolgen. Op het
deel waar gewerkt wordt, kunnen voetgangers
langs het werk lopen om de woningen en winkels te bereiken.
Openbaar vervoer Connexxion
Tijdens de werkzaamheden aan fase één en
twee wordt bus 74 omgeleid:
Richting IJmuiden / Dennekoplaan: Lange
Nieuwstraat, rotonde rechtdoor, Planetenweg,
rechtsaf Linnaeusstraat, rechtsaf Havenkade,
rotonde linksaf Kerkstraat, op route.
Richting Beverwijk / Heemskerk: Kerkstraat,
rotonde rechtsaf Havenkade, linksaf Linnaeusstraat, linksaf Planetenweg, rotonde rechtdoor
Lange Nieuwstraat, op route.
Meer informatie over deze omleidingen en tijdelijke bushaltes kunt u vinden op www.connexxion.nl of www.connexxion.com.

Deze tips houden meeuwen van uw
dak
Meeuwen vallen onder de Wet natuurbescherming. Daarom mogen gemeente
Velsen en haar inwoners niets doen wat
schadelijk is voor deze zeevogels. Informatie geven over hoe u overlast van
meeuwen tegengaat, is het belangrijkste
‘wapen’ dat we als gemeente hebben tegen meeuwenoverlast.

Handhaving controleert gebruik
fietspaden Velserbroek
Het thema ‘Veiligheid en openbare ruimte’
stond maandagavond 10 februari centraal
tijdens een bijeenkomst met de inwoners
uit Velserbroek. Veel mensen gingen deze
avond in gesprek met team Handhaving
van de gemeente Velsen.

Op deze avond werd aangegeven dat fietsers
weinig gebruik maken van het fietspad langs

de Hema. Veel fietsers gebruiken de rijbaan
en niet het fietspad. Dit zorgt voor gevaarlijke
situaties tussen automobilisten en fietsers.
Team Handhaving gaat daarom de komende
tijd controleren op het gebruik van de fietspaden in Velserbroek. De hoogte van de bekeuring voor het niet gebruik maken van het
fietspad is €55 en €9 administratiekosten.

We delen dan ook sinds vorige week tips met
u. Want we gunnen u een gezonde nachtrust
zonder herrie. En een veilige en schone leefomgeving, zonder aanvallende, bevuilende
meeuwen. U kunt nog tot zondag 15 maart
iets met onze tips doen. Daarna begint het
broedseizoen en moeten iedereen de meeuwen met rust laten.
Tip 2
Kom van dat dak af, ‘k waarschuw niet meer,
zong Peter Koelewijn. Maar wat ons betreft
mag u juist, voorzichtig ;-) het dak op als u
daar overlast van meeuwen hebt. Wie namelijk zijn dak versiert met vrolijk wapperende feestvlaggetjes maakt van meeuwen
‘party poopers’.
U kunt ook ‘duivenprikkers’(laten)plaatsen. Het doet wat het zegt als vogels, dus ook
meeuwen, er zouden landen. Doen ze niet,

want de prikkers voorkomen dat. Ook zijn er
netten tegen nestelende meeuwen of metalen draden om op het dak te spannen. Deze
vogelwerende materialen koopt u bij een
bouwmarkt.
Op www.youtube.com/watch?v=HpSXNFmOjc ziet u hoe u duivenprikkers zelf bevestigt. Op www.nvpb.org vindt u bedrijven die
dat voor u doen.
Via www.vogelverschrikker.nl zijn vliegers
te koop in de vorm van een afschrikkende
roofvogel om op het dak plaatsen.
Een vette vogelverjager is de vochtige plant
sedum. Dankzij deze dakbedekker voelen de
meeuwen nattigheid en gaan met de voetjes
van de vloer. Een klein laagje water op het
dak helpt ook.
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Gemeentelijke belastingen
De gemeente zorgt voor een goed leef-, woon- en
werkklimaat in Velsen. Denk aan het ophalen van huisvuil,
aanleg en onderhoud van riolering, onderhoud van
groen en straatverlichting. De kosten hiervoor betaalt de
gemeente onder andere uit de gemeentelijke belastingen.

Aanslagbiljet bewaren

Soorten belasting

De gemeente combineert de belang-

De belastingen die u op het

rijkste gemeentelijke belastingen én de

gemeentelijk aanslagbiljet kunt

WOZ-beschikking op één aanslagbiljet.

aantreffen zijn:
- de WOZ-beschikking;

De WOZ-waarde wordt gebruikt voor
de onroerendezaakbelasting en ook
voor de inkomstenbelasting 2020 en
de waterschapsheffingen 2020.

- de aanslag onroerende
zaakbelastingen voor het eigendom;
- de aanslag onroerende
zaakbelastingen voor het gebruik;
- de aanslag rioolheffing voor het

Het is verstandig om het aanslagbiljet
goed te bewaren, omdat u de WOZwaarde moet opgeven als u aangifte

eigendom;
- de aanslag rioolheffing voor het
gebruik;

doet voor de Inkomstenbelasting 2020

- de aanslag afvalstoffenheffing;

of als u vraagt om teruggaaf.

- de aanslag hondenbelasting;
- de automatisch verleende
kwijtschelding.

Belastingtarieven 2020
Onroerende zaakbelastingen
voor de eigenaar van een woning
voor de eigenaar van een niet-woning
voor de gebruiker van een niet-woning
Rioolheffing
Rioolheffing voor
Rioolheffing voor
Rioolheffing voor
Rioolheffing voor

de
de
de
de

0,0970% van de WOZ-waarde
0,2694% van de WOZ-waarde
0,2164% van de WOZ-waarde

eigenaar
gebruiker
eigenaar, uitsluitend hemelwaterafvoer
gebruiker, uitsluitend hemelwaterafvoer

€ 106,73
€ 65,03
€ 53,36
€ 32,51

Afvalstoffenheffing
Afvalstoffenheffing éénpersoonshuishouden
Afvalstoffenheffing meerpersoonshuishouden

€ 318,88
€ 351,05

Hondenbelasting
Eerste hond
Tweede hond
Elke volgende hond

€ 92,76
€ 117,45
€ 131,94

Uitleg
Infopagina
Gemeentelijke
belastingen

Manieren van betalen
Het totaalbedrag van de aanslag moet u binnen de betaaltermijnen betalen.
Deze termijnen staan op de aanslag. Voor betalingen kunt u gebruik maken van
de acceptgirokaarten, automatische incasso of internetbankieren. Kiest u voor

internetbankieren?
Let u er dan
op
of u het juiste rekeningnummer
en bij uw
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Op het verzamelbiljet vindt u naast

betaling het aanslagnummer vermeldt.

de WOZ-waarde ook verschillende
belastingen. Hierna leest u een korte

Automatische incasso

vervalt de automatische incasso en moet u het bedrag

uitleg per belastingsoort.

Voor de aanslag onroerende zaakbelastingen, afval-

binnen de wettelijke termijn (uiterlijk twee maanden na

stoffenheffing, rioolheffing en hondenbelasting (verzamel-

dagtekening van het aanslagbiljet) voldoen.

biljet) kunt u een machtiging tot automatische incasso
Onroerende-zaakbelastingen (OZB)

afgeven. Voor andere belastingsoorten is automatische

Als de machtiging wordt ingetrokken geldt, ook al is op

De onroerende-zaakbelastingen bestaan uit twee

incasso niet mogelijk. Het aanslagbedrag wordt, als de

de aanslag anders vermeld de wettelijke vervaldag,. Met

gedeelten:

aanslag meer dan € 75,- maar minder dan € 5.000,-

andere woorden de aanslag moet worden betaald uiterlijk

1. OZB voor de eigenaar van een onroerende

bedraagt, in tien termijnen van uw rekeningnummer

2 maanden na de dagtekening van het aanslagbiljet.

zaak (zowel woning als niet-woning), de

afgeschreven, rond de laatste werkdag van de maand.

zogenaamde eigenarenbelasting.

Voor de overige bedragen gelden twee termijnen.

De machtigingskaart/wijzigingskaart zit bij uw aanslag.

U moet er voor zorgen, dat er voldoende saldo op uw

Te late betaling

rekening staat, zodat het termijnbedrag van uw rekening

Bij te late betalingen neemt de gemeente maatregelen

Verhuizing en de OZB

afgeschreven kan worden. Indien het termijnbedrag twee

om het geld te innen en daar worden extra kosten voor in

Als u verhuist of uw woning verkoopt na 1 januari

keer niet van uw rekening kan worden afgeschreven, dan

rekening gebracht.

2. OZB voor de gebruiker van een niet-woning, de
zogenaamde gebruikersbelasting.

2020 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.
Afvalstoffenheffing
Afvalstoffenheffing wordt geheven van degene
die in de gemeente gebruik maakt van een
perceel, waarvoor de gemeente een verplichting
heeft voor het inzamelen van huishoudelijke
afvalstoffen.
Rioolheffing
Rioolheffing wordt geheven over een perceel,
dat direct of indirect is aangesloten op de
gemeentelijke riolering.
De rioolheffing bestaat uit twee gedeelten:
1. rioolheffing voor de eigenaar.
2. 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.
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.

Kwijtschelding aanvragen
In een aantal gevallen kan een belasting worden kwijtgescholden. ( = geen belasting

Meer hierover kunt u lezen in de brochure

hoeven te betalen) Soms gaat dat automatisch, in andere gevallen moet u dat

“Hondenbeleid Velsen. Iedereen blij met uw

aanvragen met het verzoekformulier kwijtschelding.

hond”. Het aangiftebiljet, het afmeldingsbiljet
hondenbelasting en de brochure kunt u opvragen
of downloaden via de site www.velsen.nl of

Wanneer kwijtschelding?

omdat uw financiële situatie van te voren is getoetst. Op

afhalen bij het Klant Contact Centrum (KCC) van

Ligt de hoogte van uw inkomen op het sociaal minimum

uw aanslagbiljet staat dan per belastingsoort de tekst

de gemeente Velsen, Dudokplein 1, IJmuiden.

of iets daarboven? Bijvoorbeeld omdat u een (lage)

“automatisch verleende kwijtschelding”.

uitkering ontvangt (bijstand, AOW, WW, WAO of een
Als u geen hond meer heeft, dan kunt u uw hond

andere uitkering) of omdat u het minimumloon verdient?

Tijdig aanvragen

afmelden door middel van een afmeldingsbiljet

Dan is de kans groot dat u in aanmerking komt voor

Als u geen automatische kwijtschelding krijgt, kunt u

kwijtschelding.

kwijtschelding aanvragen met het verzoekformulier
kwijtschelding. U kunt dit formulier opvragen nadat u

Welke belastingen?

de aanslag(en) hebt ontvangen.

U kunt kwijtschelding aanvragen voor:
• rioolheffing

Dit kan telefonisch via het algemene nummer van de

• afvalstoffenheffing

gemeente 140255, u kunt het formulier afhalen bij het

• hondenbelasting (1e hond)

KCC van de gemeente Velsen, Dudokplein 1 te IJmuiden.

• onroerende zaakbelasting (eigenaarsdeel).
U kunt het formulier downloaden via internet
Automatische kwijtschelding in 2020

(www.velsen.nl/producten/kwijtschelding -gemeentelijke-

Het kan zijn dat u een aanslagbiljet ontvangt waarop

belastingen). Wacht hier niet te lang mee om problemen

al gedeeltelijke of volledige kwijtschelding is verleend,

te voorkomen.

Wet waardering onroerende zaken (wet WOZ)
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watersysteemheffing ‘gebouwd’ (waterschap).
WOZ-beschikking voor gebruikers (veelal huurders) van

grond van de staat waarin deze verkeerde aan het begin

woningen

van het kalenderjaar (WOZ-tijdvak) waarvoor de waarde

De gemeente stuurt ook aan gebruikers van woningen

wordt vastgesteld; in dit geval dus op 1 januari 2020. Dat

een WOZ-beschikking. Deze informatie is belangrijk voor

geldt in de situatie dat een onroerende zaak:

huurders, want de WOZ-waarde telt mee in de berekening
van de huur via het woningwaarderingsstelsel (WWS).

a) opgaat in één of meer andere onroerende zaken;

Meer informatie over het WWS treft u aan op www.velsen.

b) verandert als gevolg van bouw, verbouwing,
verbetering, afbraak of vernietiging, dan wel

nl, www.rijksoverheid.nl en op de site van uw verhuurder.

van gewijzigde bestemming;
c) van waarde verandert als gevolg van een andere,

Jaarlijkse herwaardering
Elke Nederlandse gemeente moet jaarlijks alle onroerende

specifiek voor de onroerende zaak geldende

zaken in haar gemeente herwaarderen. De actuele WOZ-

bijzondere, omstandigheid.

waarde staat elk jaar op uw verzamelbiljet.
In aanbouw
Waardebepaling wet WOZ

De wet WOZ schrijft voor dat ook onroerende zaken

De wet schrijft voor dat de waardebepaling voor de

in aanbouw worden gewaardeerd. Daarvoor moet een

WOZ ervan uit moet gaan dat de onroerende zaak

waarde vastgesteld worden voor het gedeelte dat gereed

onmiddellijk en in volle omvang in gebruik kan worden

is op 1 januari 2020. De waarde wordt in alle gevallen

genomen. Dit volgt uit de zogenaamde waarderingsficties

(dus ook voor woningen) bepaald op de gecorrigeerde

of waarderingsvoorschriften. Er mag dus bij de

vervangingswaarde.

waardebepaling geen rekening worden gehouden met
onder meer het waardedrukkende effect van verhuur,

courante niet-woningen genoemd, omdat deze

erfpacht of vruchtgebruik.

objecten worden verkocht en verhuurd. Er is een markt

Taxatieverslag

voor aanwezig. Om de waarde te bepalen wordt de

Als u een nadere onderbouwing van de waarde wilt, kunt

huurwaardekapitalisatiemethode gebruikt.

u een taxatieverslag opvragen via de site www.velsen.nl.

Woningen

U kunt het taxatieverslag ook schriftelijk opvragen bij de

De waarde van woningen wordt bepaald met de zogenaamde vergelijkingsmethode. De woning die wordt ge-

Voor andere soorten niet-woningen baseren we de WOZ-

werkeenheid Belastingen en Invordering van de afdeling

taxeerd, wordt vergeleken met andere woningen die rond

waarde op de herbouw- of vervangingswaarde. Dit zijn

Publiekszaken.

de waardepeildatum 1 januari 2019 zijn verkocht en waar-

de zogenaamde incourante niet-woningen zoals kerken,

van een verkoopprijs beschikbaar is. Dit wordt ook wel

ziekenhuizen, scholen en sportgebouwen. Het bepalen

Meer informatie over de waardebepaling en de wet WOZ

de modelmatige vergelijking met woningen genoemd.

van de waarde in het economische verkeer is voor deze

kunt u vinden op de site www.wozinformatie.nl.

categorie moeilijk of onmogelijk.
Waarderingskamer

Voor de waardebepaling beschikt de gemeente over verkoopprijzen uit het Kadaster, panoramafoto’s, luchtfoto’s

Inlichtingenformulier marktanalyse

De Waarderingskamer (een zelfstandig onderdeel van

en al eerder door de gemeente vastgelegde gegevens uit

De gemeente is verplicht om een permanente

het ministerie van Financiën) is een onafhankelijk orgaan

bouwplannen en bouwtekeningen. Omdat sprake is van

marktanalyse uit te voeren van de verkooptransacties

dat erop toeziet dat gemeenten alle onroerende zaken

een modelmatige waardebepaling, wordt niet iedere on-

van woningen en niet-woningen. De gemeente stuurt

zorgvuldig waarderen met in achtneming van de wet WOZ.

roerende zaak meer bekeken. Vaak is het bezoeken van

de nieuwe eigenaar een inlichtingenformulier voor de

Meer informatie op de site www.waarderingskamer.nl.

één of een beperkt aantal onroerende zaken in een straat

marktanalyse. Eigenaren zijn verplicht die informatie te

of buurt voldoende om tot een waardebepaling te komen.

verstrekken.

Niet-woningen

Wijzigingen aan de onroerende zaak

voorziening WOZ, www.wozwaardeloket.nl. Het WOZ-

De waarde van niet-woningen wordt op verschillende

Als er in de loop van een jaar iets aan een onroerende

waardeloket is bedoeld voor het individueel raadplegen

manieren bepaald. Kantoren en winkels worden

zaak verandert, wordt de waarde van de zaak bepaald op

van de WOZ-waarde van afzonderlijke woningen.

LV-WOZ
De gemeente Velsen is aangesloten bij de Landelijke
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Bezwaar maken
Als u het niet eens bent met de WOZ-waarde 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 verzamelbiljet-

Adres uitstel van betaling

nummer, uw naam, adres, telefoonnummer waarop u

Dat u een bezwaarschrift indient, betekent niet dat u

overdag bent te bereiken en eventueel uw e-mailadres.

(nog) niet hoeft te betalen. U kunt wel vragen om uitstel

Vergeet niet uw bezwaarschrift van een datum te

van betaling bij de Invorderingsambtenaar, werkeenheid

voorzien, te ondertekenen en bewijsstukken (kopie

Belastingen en Invordering, Postbus 465, 1970 AL

opzeggingsbrief, overlijdensverklaring hond etc) mee te

IJmuiden.

sturen. U kunt geen bezwaar maken tegen de hoogte van
No-cure-no-pay

de tarieven; die heeft de gemeenteraad vastgesteld.

Bedrijven die hun brood verdienen met het maken van beIn uw bezwaarschrift geeft u eenvoudig aan waarom u

zwaar namens belastingplichtigen proberen via publicaties

het niet eens bent met de oplegde aanslag met de reden

in de media de indruk te wekken dat bij de vaststelling van

erbij.

de WOZ-waarde door gemeenten veel mis zou zijn. Deze
bureaus werken veelal op basis van no-cure-no-pay. Zij halen

Als u iemand anders machtigt om namens u bezwaar te

hun inkomsten uit proceskostenvergoedingen die gemeenten

maken, dan is het nodig om een ondertekende machtiging

dienen te betalen.

mee te sturen met het bezwaarschrift.
De uitvoering van de wet WOZ in Velsen wordt getoetst
Adres bezwaarschrift

door de Waarderingskamer, een onafhankelijk orgaan dat

U stuurt het bezwaarschrift naar de Heffingsambtenaar,

toeziet op zorgvuldige waardering door gemeenten.

werkeenheid Belastingen en Invordering, Postbus 465,

De Waarderingskamer beoordeelt de wijze waarop de

1970 AL IJmuiden. Binnen twee weken na ontvangst krijgt

WOZ-waarde in Velsen wordt vastgesteld als goed. Kijk

u daarvan een schriftelijke bevestiging.

voor meer informatie op www.waarderingskamer.nl.

Informatie en vragen
Internet
Vragen over
Vragen over
Vragen over
Vragen over

de aanslag/beschikking
de betaling/aanmaning
automatische incasso
kwijtschelding

Postadres:
Bezoekadres:
Openingstijden:

www.velsen.nl
0255 - 567 322
0255 - 567 345
0255 - 567 345
140255
Gemeente Velsen, Postbus 465, 1970 AL IJmuiden
Gemeente Velsen, Dudokplein 1, 1971 EN IJmuiden
maandag t/m vrijdag van 08.30 uur -17.00 uur

Meer informatie staat op de gemeentelijke website www.velsen.nl
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Nieuws van de raad
DE VISIE VAN FORZA! IJMOND

ZETELVERDELING RAAD

echter het zal ook rumoer en commotie teweeg brengen doordat er in kernen zoals
Driehuis en Santpoort gebouwd gaat worden. Hierdoor zal op welke manier dan ook
de authenticiteit van dit deel in Velsen veranderen.

Sander Scholts, fractievoorzitter
Forza! IJmond
Forza! IJmond is voor het versnellen van de
woningbouw in Velsen. Bouwen van betaalbare koop- en huurwoningen in alle kernen
waar dit kan. De wachtlijsten zijn te lang en
ook de toestroom van Europeanen in Velsen neemt toe. Het bouwen van woningen
verkort de wachtlijsten en zal tevens voor
doorstroming op de woningmarkt zorgen,

Forza! is van mening dat Velsen al te lang
heeft stilgestaan of rekening heeft gehouden met allerlei groepen, dorpskernen of
anderen belanghebbenden. De opgave om
te bouwen geld in heel Nederland, dus ook
in ons mooie Velsen. Bij het ontwikkelen
van bouwlocaties, locaties omvormen tot
bouwgrond en daar het bouwen van woningen zorgt ook voor veel meer Sociale Huurwoningen. Forza! heeft de opgave meegegeven aan het College om bouwprojecten te
voorzien van minimaal 30% sociale huurwoningen. Dat betekent dat 1 op de 3 huizen die gebouwd wordt, ten goede komt van
mensen met lage inkomens, starters op de
woningmarkt en onze jongeren die ook zo
noodzakelijk op een huis zitten te wachten.

Rectificatie: Afgelopen week stond er een taartdiagram in deze krant van de zetelverdeling in Velsen. De taartdiagram is juist, maar in de lijst van politieke partijen ontbrak Velsen Lokaal. Hierbij alsnog de juiste zetelverdeling.
De raad van Velsen heeft 33 raadsleden en 11 partijen

Velsen Lokaal 5 zetels
D66 5 zetels
VVD 4 zetels
LGV 4 zetels
CDA 3 zetels
Forza! IJmond 3 zetels
GroenLinks 3 zetels
PvdA 2 zetels
Politiek Sociaal (PS) 2 zetels
ChristenUnie (CU) 1 zetel
Fractie Peter Stam 1 zetel

VLOGWEDSTRIJD
De gemeente Velsen is op
zoek naar jou! Heb jij een
geweldig idee wat écht
bijdraagt aan een toffere
gemeente voor de jeugd?
Laat je dan zien en horen
in een vlog! Stuur jouw
vlog voor 29 maart 2020
op naar johnvandijkfonds@gmail.com. Op
vrijdagavond 3 april
worden drie winnaars bekend gemaakt.

Spreiden van woningen in alle kernen, zorgen voor goede urgentieregels en bouwen
van huizen is meer dan noodzakelijk in Velsen, niet later maar NU.

Heb jij gewonnen?
Dan gaan we jouw idee
niet alleen proberen te
realiseren, maar win je
ook nog eens een gave activiteit t.w.v. € 500,- voor
jouw klas of club.
John van Dijk Fonds. Volg
en like ons op @jvdfvelsen. Dus doe mee en stuur
je vlog in!

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.

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 Cen-

trum in het gemeentehuis. Het KCC is 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.
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
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 melding of klacht kunt noteren. Graag deze vervolgens versturen naar: Bureau Discrimina-

tiezaken 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. U kunt zich abonneren op een
door u gestelde zoekvraag. U wordt vervolgens op de hoogte gesteld als er nieuwe publicaties verschijnen die aan uw zoekterm(en)
voldoen.

Aanvragen
Burgemeester en wethouders van de gemeente Velsen maken bekend dat zij in
de periode van 15 februari tot en met 21
februari 2020 de volgende aanvragen
voor een omgevingsvergunning hebben ontvangen op grond van de wet algemene bepalingen omgevingsrecht. De
datum van ontvangst is tussen haakjes
vermeld.

Velsen-Zuid
Amsterdamseweg 10, legaliseren
(17/02/2020) 19456-2020

IJmuiden
Kennemerboulevard 250, realiseren tijdelijke fietsenstalling i.v.m. Dutch Grand Prix
(18/02/2020) 19665-2020
Cruiseboulevard 10, plaatsen van een tent
(tijdelijk 7 maanden) (19/02/2020)
20335-2020
Herculesstraat 28, plaatsen dakkapel (voorzijde) (20/02/2020) 20566-2020
Jan Pieterszoon Coenstraat 24, wijzigen kozijn (20/02/2020) 20785-2020
S.P. Kuyperplantsoen 49 & 56, splitsen woningen naar 2 wooneenheden (21/02/2020)
21393-2020
Koningin Wilheliminakade 147, splitsen woning naar 2 wooneenheden (21/02/2020)
21393-2020
Pleiadenplantsoen 112, splitsen woning
naar 2 wooneenheden (21/02/2020) 213932020

Santpoort-Noord
Paramaribostraat 13, veranderen en verhogen voorgevel (19/02/2020) 200312020
J.T. Cremerlaan 35, plaatsen dakopbouw
(19/02/2020) 20457-2020
Voorplaats 4, slopen bestaande opstallen,
bouwen 2 nieuwe woningen (20/02/2020)
20582-2020

trafo

Santpoort-Zuid
Wijnoldy Daniëlslaan 16, realiseren carport
(17/02/2020) 19562-2020
Wüstelaan 76, plaatsen voorportaal
(20/02/2020) 20940-2020

Schoon Velsen. Voor meer informatie over
welstand: 140255
Verlengen beslistermijn
Velsen-Noord
Pontweg nabij aanmeerplaats, plaatsen
2 laadplateaus met laadarmen t.b.v. opladen nieuwe elektrische NZK ponten
(18/02/2020) 95141-2019
Ingetrokken aanvragen omgevingsvergunning
Santpoort-Noord
Dahliastraat 8, plaatsen dakkap en zonnepaneel op schuur (21/02/2020) 99102020

Velserbroek
Zadelmakerstraat 64, wijzigen voorgevel
(16/02/2020) 19031-2020
Ossenland 26, kappen boom (20/02/2020)
20841-2020

Ingediende aanvragen standplaatsvergunningen APV artikel 5:15
IJmuiden
Evangelisatiebus, op 18 april 2020 van
10:00 t/m 16:00 uur, locatie: Velserduinweg
(19/02/2020) 20424-2020

Welstand
Voor zover de ingediende aanvragen voor
een omgevingsvergunning betrekking hebben op een bouwactiviteit kunnen deze worden voorgelegd aan de commissie Stedelijk

Ingediende aanvragen evenementenvergunningen APV artikel 2:10
De burgemeester van de gemeente Velsen
maakt bekend dat hij in de periode van 15
februari tot en met 21 februari 2020 de vol-

gende aanvragen voor een evenementenvergunning heeft ontvangen op grond van de Algemene plaatselijke verordening artikel 2:10.
De datum van ontvangst is tussen haakjes
vermeld.
IJmuiden
Wandelevenement Vissenloop, op 17 mei
2020 tussen 06.00 en 17:00 uur, locatie start/finish Haringkade, Trawlerkade
(20/02/2020) 20630-2020
Velsen-Zuid
Zomerstoomdagen, op 4 en 5 juni 2020 van
10:00 t/m 17:00 uur, locatie: Genieweg 38a
(Spaarnwoude) (18/02/2020) 19717-2020
Santpoort-Noord
Dorpsfeest Santpoort 2020, van 1 t/m 8 augustus 2020, locatie: Santpoort en omstreken (14/02/2020) 19410-2020
Velserbroek
Avondvierdaagse Velserbroek op 12, 13 en 14
mei van 17:30 tot 21:00 uur en op 15 mei van
16:20 tot 21:30 uur, locatie: in en om Velserbroek (17/02/2020) 19732-2020
PolderPop VB, op 13 juni 2020 van 20:00 tot
02:00 uur, locatie: Polderhuis, Vestingplein
58 (20/02/2020) 21298-2020
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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.
Verleende omgevingsvergunningen reguliere procedure
Het college van burgemeester en wethouders van Velsen hebben omgevingsvergun-

ning verleend voor:
IJmuiden
Grote Beerstraat 39, plaatsen erker (voorzijde) (20/02/2020) 9988-2020
Waalstraat 142, plaatsen dakkapel (voorzijde) (20/02/2020) 3901-2020
Herculesstraat 28, plaatsen dakkapel (voorzijde) (21/02/2020) 20566-2020
Velsen-Noord
Wijkerstraatweg 205, splitsen gebouw
in 2 woningen, bouw erker aan 1 woning
(20/02/2020) 98525-2019
Santpoort-Zuid
Spaarnberglaan ong. nabij kruising met
Wüstelaan, kappen boom (17/02/2020)
17502-2020
Nabij Olga van Gotslaan, Wijnoldy Daniëlslaan, Middenduinerweg, Wüstelaan, (Burgemeester Rijkenspark) kappen 27 bomen
(17/02/2020) 17511-2020
Velserbroek
Hofgeesterweg 20, tijdelijk (5 jaar) bouwen
paardenschuur en mestplaat (18/02/2020)
50166-2019
Verleende
standplaatsvergunningen
APV artikel 5:15
Het college van burgemeester en wethouders

van Velsen hebben een standplaatsvergunning verleend voor:
Driehuis
Verkoop en bakken patatfriet, op vrijdag,
zaterdag en zondag van 16:00 t/m 20:00
uur, locatie: hoek Driehuizerkerkweg / Nicolaas Beetslaan (20/02/2020) 1143882019
De burgemeester van Velsen heeft het
hierna volgende besluiten genomen. Op
grond van de Algemene wet bestuursrecht kan een belanghebbende bij het
onderstaande besluit 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.
Verleende
evenementenvergunning
APV artikel 2:10
De burgemeester van Velsen heeft een evenementenvergunning verleend voor:
IJmuiden
Kermis IJmuiden, op 24 t/m 29 april 2020
van 13:00 t/m 23:00 uur, locatie: Plein 1945
(20/02/2020) 3662-2020
Koningsspelen 2020, op 17 april 2020 van
09:30 tot 13:30 uur, locatie: strand IJmuiden
(21/02/2020) 12303-2020
Strand6Daagse, van 29 op 30 juli 2020 van
11:00 tot 11:00 uur, locatie: route door Gemeente Velsen met overnachting bij voetbalvereniging SVIJ, Sportpark Zeewijk
(21/02/2020) 3824-2020
Velsen-Zuid
Spaarnwoude Hills Trail, op 22 maart 2020
van 09:00 t/m 14:00 uur, locatie: Recreatiegebied Spaarnwoude met start/finish
Genieweg 44 (21/02/2020) 9434-2020

Verkeersmaatregel
Burgemeester en wethouders hebben besloten een individuele gehandicaptenparkeerplaats aan te leggen voor het volgende perceel:
•

Van Poptaplantsoen
IJMUIDEN

18,

1972

PE

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 elektro-

nische 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.

Het verkeersbesluit kunt u inzien bij de receptie in het gemeentehuis, Dudokplein 1 te
IJmuiden.

Nadere informatie:

Kapmelding
Ter voorbereiding op het zelfbouwproject
Pionieren in IJmuiden worden op twee locaties in Velsen een aantal bomen gekapt
worden. De bomen staan in de weg voor ont-

wikkeling van de locaties. In IJmuiden worden op grondgebied van basisschool De Vliegende Hollander acht bomen gekapt. Aan de
Lagersstraat worden op het voetpad van de

school vier bomen gekapt. In Velsen-Noord
worden op het grasveld aan de Doelmanstraat 24 bomen gekapt. Nadat de woningen
zijn gebouwd, worden er nieuwe bomen en

openbaar groen aangeplant.

Vet bevriezen is vet verliezen

Tammo raakte 30 kilo
en 81 centimeter omvang kwijt!

Velserbroek - Wat als je echt
wel probeert om te letten op
je voeding? Als je echt wel probeert om zoveel mogelijk je auto te laten staan en de fiets te
nemen? Wat als die kilo’s hardnekkig blijven kleven, al doe je
nog zo je best? Dan is een extra

zetje in de rug zeer welkom, zeker als dat op een heel ontspannende manier kan gebeuren!
Maak kennis met de TC Cryo bij
Afslankstudio Velserbroek.
De 70-jarige Tammo uit Velserbroek is superblij, hij verloor in
4 maanden tijd 30 kilo en 81

centimeter omvang. ,,Na onze vakantie op Texel in september woog ik 149 kilo, mijn zoon
zei: ‘pap dit kan echt niet meer.
Dit is ongezond voor je, je moet
er echt iets aan doen’. Hij had
de advertentie gelezen en de
succesverhalen gehoord van
Afslankstudio Velserbroek en
raadde mij aan om vrijblijvend
naar de Open Dagen te gaan.
Dat heb ik gedaan. Annet heeft
mij geadviseerd om de TC Cryo
behandeling te doen met een
BIO HCG kuur. Het resultaat: een
compleet ander mens. Ik voel
mij momenteel super, niet meer
al die kilo’s meesjouwen, lekker
gezond eten en goed in mijn vel
zitten. Afgelopen maandag ben
ik weer op de weegschaal gaan
staan en het resultaat was 119
kilo, 30 kilo kwijt in 4 maanden
tijd! Ik ben bijna 2 meter lang
en wil graag nog 14 kilo kwijtraken, maar dat gaat zeker lukken!’’

mannen en vrouwen. Met een
blijvend resultaat, zonder operatie, pijnloos, veilig en effectief. Annet van Afslankstudio
Velserbroek: ,,Het is geweldig
dat we al zoveel mensen hebben kunnen helpen om van hun
overgewicht af te komen. Vooral de erkenning van de internist van het ziekenhuis, is fantastisch. Hij zei: ‘wat jullie presteren is ons in een paar jaar niet
gelukt’.’’ Annet is superblij met
deze mooie erkenning vanuit
het ziekenhuis. Al die jaren is de
studio de nummer 1 op afslankgebied, de allernieuwste apparaten, geen wachttijden en voor
iedereen vrijblijvend advies en
steun om het juiste eindresultaat te halen.
Benieuwd naar de allernieuwste afslankmethodes? Breng
dan een vrijblijvend bezoek aan
Beauty & Afslankstudio Velserbroek aan de Klompenmakerstraat 7. Voor meer informatie:
023- 5490556 www.afslankstuVet bevriezen is vet verliezen! diovelserbroek.nl. (Foto: aangeDe oplossing tegen vet voor leverd)

Eline Schmidt en Carolien Goeman. (Foto: aangeleverd)

Drie koren treden
op in theater De 3Klank
Driehuis - Zondag 1 maart is er in
theater De 3Klank in Driehuis een
‘koffie ConSnert’: toehoorders
kunnen genieten van optredens
van maar liefst drie koren en solisten tussen 14.00 en 17.00 uur,
én heerlijke erwtensoep!
De koren ‘Singsation’ en Mezzo
Forte onder leiding van Carolien
Goeman en kinderkoor KOEL Kids
onder leiding van Eline Schmidt
treden op. Ook zullen deze diri-

genten een duet zingen en treden er enkele solo zangers op.
Voor toegang tot deze optredens
én een kom snert wordt maar
€2,50 gevraagd.
Belangstellenden kunnenussentijds de zaal in. Theater De 3Klank
bevindt zich in het gebouw van
KOEL creative productions: Driehuizerkerkweg 34A in Driehuis.
Naast het Pieter Vermeulenmuseum.

