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Grof afval wegbrengen?
Bekijk de openingstijden van het

Oorzaak onvolledige aanslagen
gemeentelijke belastingen 2022
Het blijkt dat inwoners en bedrijven van gemeente Velsen een onvolledige gemeentelijke belastingaanslag over 2022 hebben ontvangen van Belastingsamenwerking Gouwe
Rijnland (BSGR).
Dat vinden we uiteraard zeer vervelend. Inmiddels zijn we samen met de BSGR achter
de oorzaak gekomen. De BSGR laat het volgende weten:
De BSGR streeft ernaar om op één aanslagbiljet zoveel mogelijk alle lokale heffingen in
één keer op te leggen en aan u toe te sturen. In
voorkomende gevallen kan het gebeuren dat
de BSGR toch genoodzaakt is om de heffing
van deze belastingaanslagen via meerdere
aanslagbiljetten aan u op te leggen.
Gebruikersheffing niet opgelegd
Afgelopen week zijn door de BSGR aanslagen
lokale heffingen naar de inwoners/bedrijven
van de gemeente Velsen verzonden. Door
een menselijke fout konden op de verzonden
aanslagbiljetten helaas niet meteen alle heffingen worden opgelegd. De eigenarenheffingen (OZB eigenaar, rioolheffing eigenaar,

watersysteemheffing eigenaar en hondenbelasting) zijn wel opgelegd, zodat daarmee
werd voldaan aan het door de toezichthouder
(de Waarderingskamer) gestelde vereiste.
Gevolg was dat bij een deel van de verzonden
aanslagbiljetten de gebruikersheffingen (afvalstoffenheffing, rioolheffing gebruik, OZB
gebruik bedrijven, watersysteemheffing gebruik en zuiveringsheffing woningen) niet
zijn opgelegd.
Hoe lossen we het op?
De gebruikersheffingen zullen, voor zover
dan de hiervoor benodigde gegevens compleet zijn, alsnog eind mei worden opgelegd
en verzonden naar de inwoners/bedrijven
van de gemeente Velsen. Wij bieden excuus
aan voor een eventueel hierdoor veroorzaakt
ongemak.
Heeft u vragen over uw aanslag?
Neemt u dan contact op met Belastingsamenwerking Gouwe Rijnland (BSGR) via tel.
071- 5256200.

afvalbrengstation, check wanneer
het rustig is en plan je bezoek.
hvcgroep.nl/
afvalbrengstation

hvcgroep.nl

Weekendafsluiting Wijkertunnel
Van vrijdag 13 mei 21.00 uur t/m maandag
16 mei 05.00 uur vernieuwt Boskalis de
voegovergangen in de Wijkertunnel. De tunnel wordt tijdens deze werkzaamheden in
verschillende fases afgesloten:
- Vrijdag 13 mei 21.00 uur tot zondag 15 mei
07.00 uur: Wijkertunnel afgesloten richting
Haarlem. De directe toerit vanuit VelsenNoord / Beverwijk richting Haarlem via
de A22 is dicht. Verkeer richting Haarlem
wordt omgeleid via Alkmaar om vervolgens
te keren bij afrit 9 Heemskerk.

- Zaterdag 14 mei 21.00 uur tot maandag
16 mei 05.00 uur: Wijkertunnel afgesloten
richting Alkmaar. De toerit vanaf de N202
en de A208 is afgesloten. Verkeer vanuit
IJmuiden/Velsen/Haarlem richting Alkmaar reist via knooppunt Rotterpolderplein over de A9 naar de A22.
De Velsertunnel is dit weekend wel geopend.
Rijkswaterstaat adviseert weggebruikers hun
reis voor te bereiden met behulp van Werkzaamheden A9: weekendafsluitingen mei 2022
| Rijkswaterstaat en de gele borden te volgen
die de omleidingsroutes aangeven.

AGENDA VAN DE RAAD
Agenda van de raadsvergadering van 19 mei
Sessie 1: Omgevingswet
(19.30 tot 21 uur)
De omgevingswet is de grootste wetswijziging sinds de grondwet van 1848. Op 1 januari
2023 treedt de Omgevingswet in werking.
De wet bundelt en moderniseert de wetten
voor de leefomgeving. Hierbij gaat het onder
meer om wet- en regelgeving over bouwen,
milieu, water, ruimtelijke ordening en natuur.
De Omgevingswet staat voor een goed evenwicht tussen het benutten en beschermen
van de leefomgeving. Daarnaast is een van
de onderdelen van deze nieuwe wet dat alle
overheden een visie moeten maken voor hun
hele grondgebied.
De raad krijgt een presentatie over de Omgevingswet. Welke mogelijkheden biedt de Omgevingswet en hoe kan de raad sturing geven.

Sessie 2: Aanpak Drugsoverlast
(21.30 tot 23 uur)
Drugscriminaliteit
heeft
verschillende
maatschappelijke effecten. Er gaan bijvoorbeeld enorme sommen geld om in de illegale
productie en handel van drugs. Die sommen
geld oefenen een grote aantrekkingskracht
uit en zorgen ervoor dat criminelen invloed
kunnen verwerven, op sociaal en economisch
terrein. Hierdoor raken de onderwereld en
bovenwereld verstrikt. Dit ontwricht de
samenleving. Drugscriminaliteit geeft overlast in wijken door zowel de handel als het
gebruik, zorgt voor gevoelens van onveiligheid bij inwoners en heeft een aantrekkingskracht op kwetsbare jongeren. De verschillende problemen die hieraan ten grondslag
liggen en die eruit voortkomen vragen om een
samenhangende aanpak. Een aanpak waarbij
de gemeente inzet op de verschillende ter-

reinen van de drugsproblematiek. Tijdens
de raadssessie krijgt de raad een presentatie
over de problematiek en de aanpak.
Ga voor meer informatie over bovenstaande
onderwerpen naar www.velsen.raadsinformatie.nl. Wilt u inspreken? Neem dan contact op via griffie@velsen.nl of 0255-567251.
U kunt de sessies bijwonen of volgen via de
livestream en RTV Seaport.

U kunt de raad volgen op:
Twitter: @RaadvanVelsen
Instagram:
www.instagram.com/gemeenteraadvelsen/
Facebook:
www.facebook.com/raadvanvelsen

Bekendmakingen
Ingediende aanvragen
omgevingsvergunning

IJmuiden
• Ahornstraat 29, bouwen dakopbouw
(02/05/2022) 53913-2022
• Fahrenheitstraat 14, bouwen uitbouw
(zijgevel) (02/05/2022) 54159-2022
• Visseringstraat tegenover 41 (Dok 11),
bouwen 4 woningen (04/05/2022)
55308-2022
• Slingerduinlaan 4, bouwen kapel
(04/05/2022) 55421-2022
Velsen-Zuid
• Van Tuyllweg 5, kappen boom
(02/05/2022) 54027-2022

Velsen-Noord
• Van Rijswijkstraat 53 en 49, gedeeltelijk verbouwen begane grond
tot woning, plaatsen garagedeur
(02/05/2022) 54127-2022
Velserbroek
• IJsselaak 1,plaatsen uitschuifbare
antennemast (zijgevel) (02/05/2022)
54163-2022
• Dammersboog 118, plaatsen dakkapel
(achtergevel) (03/04/2022) 543132022

Welstand
Verlengen beslistermijn
IJmuiden

• Jacob van Heemskerkstraat 23A, verbouwen begane grond tot woning,
veranderen gevel (03/05/2022) 323312022
• De Ruyterstraat 83, splitsen woning
naar 2 woningen (03/05/2022) 204912022
• naast Houtmanstraat 1, gebruiken als
tuin, plaatsen bijbehorende voorzieningen (hekwerk, insectenhotel)
(03/05/2022) 31223-2022
• Scheldestraat 101, veranderen 2 toegangdeuren (03/05/2022) 31852-2022
• Warmenhovenstraat 4-6, wijzigen
gevels (plaatsen balkon 1e verdieping,
vergroten balkon 2e verdieping; wijziging verleende vergunning 124954-

2021) (03/05/2022) 32058-2022
Velsen-Zuid
• Minister van Houtenlaan 13, aanbouwen dakopbouw op 1e verdieping (achterzijde) (03/05/2022) 31907-2022
Santpoort-Noord
• Duin- en Kruidbergerweg 79, bouwen
tijdelijke (2 jaar) stal (03/05/2022)
32654-2022
Velserbroek
• Sluisweid 1, bouwen schuur, aanleggen
uitrit, plaatsen hekwerk (03/05/2022)
34838-2022
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Bekendmakingen
Ingediende aanvragen evenementenvergunningen APV artikel 2:10

Santpoort-Noord
• ‘Pinkenveiling-Pinkenweekend Naaldkerk’, op 8 oktober 2022 van 09:00 tot
16:30 uur en 9 oktober 2022 van 10:30
tot 17:00 uur, locatie: Frans Netscherlaan 12 (03/05/2022) 55022-2022

BESLUITEN
Verleende omgevingsvergunningen - reguliere procedure

IJmuiden
• Kennemerlaan 1, legaliseren wijzigen
gebruik winkel met 2 bovenwoningen/
kantoren naar 5 kantoorunits met 4
bovenwoningen (03/05/2022) 634742021
• Zeeweg 268, kappen 2 bomen
(03/05/2022) 51346-2022
• IJmuiderstraatweg 45A, splitsen naar
2 appartementen (03/05/2022) 140882022
• Langevlak 3, plaatsen dakkapel (voorgevel) (03/05/2022) 16239-2022
• Velserduinweg 169, vergroten 2e verdieping (03/05/2022) 37547-2022

Velsen-Noord
• Wijkerstraatweg 164, vervangen kozijnen (03/05/2022) 38767-2022
• Rooswijkweg 1, tijdelijk (10 jaar)
plaatsen van 2 micro windturbines
(03/05/2022) 114491-2021
• Stuwadoorstraat naast 23 (perceel
B 5376), bouwen 12 bedrijfsunits
en 2 bedrijfsverzamelgebouwunits
(03/05/2022) 153304-2021
• Leeghwaterweg 1 B, intern verbouwen en brandveilig gebruiken van
het gehele pand (medische kliniek)
(03/05/2022) 102069-2021
Santpoort-Noord
• Crijnssenstraat 18, plaatsen dakkapel
(voorgevel) (03/05/2022) 31173-2022
Driehuis
• Driehuizerkerkweg 98, kappen boom
(03/05/2022) 41526-2022

Verleende omgevingsvergunningen – in heroverweging

IJmuiden
• Kanaalstraat 27, wijzigen gebruik woning naar 2 woningen, bouwen kelder,
• realiseren dakterras (03/05/2022)
61783-2021

Verleende filmvergunningen APV
artikel 2:7

IJmuiden
• ‘Sihame’ op 3 mei 2022 op locatie
Schutterstraat 3 36038-2022
• ‘Afstudeerfilm Fort Benoorden Spaarndam’ van 4 t/m 9 mei 2022 500072022

Verleende evenementenvergunning APV artikel 2:10

IJmuiden
• “5 Mei Bevrijding”, op 5 mei 2022 van
10:00 tot 18:00 uur, locatie: route door
gemeente Velsen (29/04/2022) 164482022
• ‘4 mei Herdenking’, op 4 mei 2022 van
16:00 tot 21:00 uur, locatie: Burgerzaal
Gemeentehuis, Stille tocht van Plein
1945 naar Begraafplaats Westerveld
(03/05/2022) 16398-2022
Santpoort-Noord
• ‘Santpoort aan Tafel’, van 26 t/m 28
mei 2022, van 17:00 tot 23:00 uur, locatie: Hoofdstraat 215 (03/05/2022)
32253-2022
• “Avondvierdaagse Basisschool Parnassia Santpoort-Noord 2022”, van 17 t/m
19 mei 2022 van 18:00 tot 20:00 uur en

20 mei 2022 van 18:00 tot 21:00 uur,
locatie: routes met start- en eindpunt
Wulverderlaan 3 (03/05/2022) 180422022

Overige bekendmakingen

Aanleggen van individuele gehandicaptenparkeerplaatsen voor de volgende
percelen:
• Terrasweg 109, Santpoort-Noord
• Zandershof 18, IJmuiden
• Floraronde 305, Velserbroek
• Dotterbloem 26, Velserbroek
• Westbroekerweg 105, Velserbroek
Een papieren versie van de bekendmakingen
ligt bij: Gemeentehuis Velsen, Dorpshuis
Het Terras, Buurtcentrum De Dwarsligger,
Buurthuis De Brulboei, Wijkcentrum De
Stek, Wijkcentrum De Hofstede, Bibliotheek
IJmuiden, Bibliotheek Velserbroek, uitleenpunt Huis ter Hagen en uitleenpunt de Moerberg. Voor de inzage van stukken kunt u
naar het gemeentehuis.

