Infopagina
1 oktober 2020 | 14 0255 (geen netnummer nodig) | info@velsen.nl | velsen.nl |

gemeentevelsen |

gemvelsen |

gemeente_velsen

Doe mee aan de fotowedstrijd
“Herfstig Velsen”
De herfst is vorige week officieel begonnen. Een prachtig jaargetijde met mooie
kleuren en een temperatuur die vooralsnog heerlijk is. Terwijl de natuur zich toch
al voorbereid op de winter. Velsen heeft
prachtige plekken waar u volop van de
veranderende natuur in de herfst te genieten.
Deze mooie plekken in Velsen wil de gemeente graag in beeld laten brengen.
Daarom organiseren we een fotowedstrijd
met als thema “Herfstig Velsen”. Dus trek
eropuit en laat iedereen zien hoe mooi
Velsen is in de herfst.

Ook later lekker wonen?
Denk daar op tijd over na!
Als u fijn woont, denkt u misschien niet
na over veranderingen in uw woonsituatie. En waarschijnlijk nog helemaal niet
over uw woning over tien of twintig jaar.
Maar nadenken over hoe u dan wilt wonen, is helemaal niet gek. Sterker nog, dat
is slim! Daarom wordt in het project ‘Ook
later lekker wonen’ aandacht besteed aan
behoeften die veranderen bij het ouder
worden en de stappen die u kunt nemen
om te voldoen aan uw woonwensen voor
later.

De doe later lekker wonen-check
De inspirerende website www.ooklaterlekkerwonen.nu is in het leven geroepen om u als
50-plusser tot nadenken te zetten over welke wensen en woondromen u heeft en welke

stappen u kunt zetten om die woondromen
waar te maken. Hier helpt de ‘doe de later
lekker wonen-check’ bij. Deze is te vinden op
de website en leidt u langs allerlei informatie, zoals over het aanpassen van uw woning,
wonen in een woongroep, bestaande verhuisregelingen van de corporaties en subsidies.
Meer ouderen en dus meer aandacht
voor woonwensen
Het is hard nodig om op tijd na te denken over hoe u later lekker wilt wonen. Bijna 50% van de inwoners van IJmond en
Zuid Kennemerland is namelijk 55 jaar
of ouder. 16% vindt zijn of haar eigen woning niet geschikt om oud in te worden. En
meer dan 40% van de ouderen denkt dat
er aanpassingen in de woning nodig zijn.

We vragen onze inwoners om hun mooiste
natuurfoto in te sturen waarop de herfst in
Velsen te zien is. De foto moet aan de volgende voorwaarden voldoen:
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

De foto is gemaakt binnen de gemeentegrenzen van Velsen.
Deelnemers aan de fotowedstrijd wonen
in Velsen.
Deelnemers geven gemeente Velsen toestemming om foto met vermelding van
hun naam te publiceren.
De foto moet in de periode van 2 oktober
tot en met 18 november gemaakt zijn.
Lever de foto digitaal aan in een origineel jpg-formaat. Niet kleiner dan 1 mb
en niet groter dan 8 mb. De foto kan dan
vergroot worden voor publicatie.
Vermeld de locatie en datum bij de foto.
Per inzending/deelnemer mag er 1 foto
aangeleverd worden voor de wedstrijd.
Geef een korte toelichting waarom dit de
mooiste Velsense herfstfoto is.
De ingestuurde foto zijn niet bewerkt en
gemaakt door de deelnemer zelf.
Medewerkers van de gemeente Velsen
zijn uitgesloten van deelname.
Deelnemers geven de gemeente Velsen
toestemming om de foto’s rechtenvrij te
gebruiken.

Meedoen?
U kunt uw foto insturen vanaf 2 oktober tot
en met 18 november. Eind november maken
we de winnaars bekend. We stellen winnaars
persoonlijk op de hoogte en via de Jutter.
Foto’s kunnen ingestuurd worden via communicatie@velsen.nl onder vermelding van
“Fotowedstrijd Herfst”. Vermeld hierbij uw
naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres, anders kunnen we geen contact met u
opnemen.
De jury, die onder andere bestaat uit Sebastian Dinjens, wethouder Groen, beoordeelt de
foto’s. De inzenders van de drie beste foto’s
ontvangen een cadeaubon. Ook publiceren
we de foto’s onder meer op de infopagina in
de Jutter/Hofgeest en op onze social-mediakanalen.
Voor de tien mooiste foto’s zoeken we een
plek om deze tentoon te stellen.

De klokken zijn terug! Na een lange herstelperiode zijn maandagochtend
de uurwerken van de toren van het gemeentehuis teruggeplaatst.
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Landelijke maatregelen tegen het coronavirus
Landelijke maatregelen tegen het coronavirus

Het aantal besmettingen en ziekenhuisopnames neemt snel toe. Met elkaar moeten we het aantal
contactmomenten
sterk terugdringen.
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Werk thuis, tenzij
het niet anders kan.
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Ben je ook benauwd en/of
heb je koorts? Dan moeten
alle huisgenoten thuisblijven.
Veiligheidsregio’s
nemen extra regionale maatregelen.

Kijk voor actuele informatie op de website van de
gemeente waarin je woont of die je bezoekt.
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rijksoverheid.nl/coronavirus
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download de HVC afval-app.

AGENDA VAN DE SESSIES
Oriëntatie recycletarief
De HVC zorgt voor het ophalen van afval in
Velsen. De gemeenteraad krijgt een presentatie
over het mogelijk invoeren van een recycletarief
en wat dat betekent voor de inwoners.
Daarnaast kan de raad input geven voor het verdere proces, op welke wijze de afvalinzameling
in de toekomst zal plaatsvinden en of het recycletarief daar een rol in speelt.
19.30-21.00 uur: Raadzaal
Participatie Visie op Velsen
De gemeente Velsen is bezig met een nieuwe
Visie op Velsen. Hiervoor waren ook een aantal
bijeenkomsten en activiteiten gepland, die niet
door konden gaan door het coronavirus. Daardoor heeft de vorming van een nieuwe visie vertraging opgelopen.
In deze sessie wordt de voortgang besproken en
het plan voor de komende periode. Tevens komt
het nieuwe beleidskader voor participatie aan
bod. In dit beleidskader wordt duidelijk hoe de
gemeente Velsen zorgt dat er betrokkenheid en
inspraak is inwoners.
19.30-21.00 uur: digitaal via zoom
Ambities en spelregels Omgevingswet
De omgevingswet omvat alle wetten en regels
rondom de leefomgeving. Deze wet is al een paar
keer uitgesteld en gaat in per 1 januari 2022. Om
te voldoen aan de nieuwe omgevingswet moet er
nog wel veel gebeuren. Er ligt een voorstel voor
de ambities en spelregels voor de invoering van
de Omgevingswet.
De nieuwe omgevingswet moet inwoners meer
inspraak geven op hun leefomgeving. Daarnaast moet de raad bepalen waar hij zelf over
wil gaan of wat hij wil overlaten aan het col-

lege.19.30-21.00 uur: Schoonenbergzaal
Regionale Samenwerking
De gemeente Velsen is opnieuw aan het kijken
naar samenwerking in de regio. Hier zijn al een
aantal bijeenkomsten voor geweest. De raad
heeft eerder aangegeven dat inzichtelijk moet
worden gemaakt welke doelen de gemeente nastreeft. Dan kan per doelstelling een goede keuze
worden gemaakt voor samenwerking met bijvoorbeeld andere gemeenten.
In deze sessie wordt aan de raadsleden gevraagd
zich uit te spreken over een aantal uitdagingen
van Velsen en hoe zij daar de samenwerking in
zien. Hier is extra aandacht voor de democratische invloed op samenwerkingen.
21.30-23.00 uur: Schoonenbergzaal
BRAK! / PVM
Tijdens de behandeling op 25 juni van de 1e
Bestuursrapportage 2020 heeft de raad via een
amendement aangegeven tijdens de begrotingsraad te willen besluiten over “een “go or no go”
met betrekking tot BRAK! en de daarvoor gereserveerde € 2,9 miljoen”. Inmiddels is BRAK! /
PVM onderwerp van een sessie geweest op 9 en
17 september.
Deze sessie gaan raadsleden met elkaar in debat
of zij voldoende informatie hebben om te kunnen besluiten over het vrijgeven van 2,9 miljoen.
Vervolgens zal de raad op 5 november een besluit over de “go or no go” nemen.
21.30-23.00 uur: Raadzaal
Prestatieafspraken Velsen
De drie woningcorporaties in Velsen maken
jaarlijks afspraken met de gemeente en hun
huurdersverenigingen over ieders inzet op het

INSPREKEN
gebied van wonen (beschikbaarheid, betaalbaarheid, duurzaamheid, zorg, openbare ruimte, samenwerking en voorraad). Die afspraken heten
prestatieafspraken. Naast de jaarlijkse afspraken wordt in Velsen ook gewerkt met kaderafspraken (meerjarige afspraken).

U kunt als inwoner inspreken bij sessievergadering. Vanwege maatregelen rondom het coronavirus kan dit alleen digitaal.
Mocht u willen inspreken, stuur dan een mail naar
griffie@velsen.nl

De raad wil graag betrokken worden bij het opstellen van nieuwe kaderafspraken. De input die
de raad tijdens deze sessie geeft, wordt verwerkt
en meegenomen in de discussie met woningcorporaties en huurdersverenigingen, waarna
concept-kaderafspraken worden opgesteld.
Deze conceptafspraken worden in november/
december aan de raad gepresenteerd.
21.30-23.00 uur: digitaal via zoom

Begroting 2021
In de begroting staan de plannen van
de gemeente voor de komende jaren
en de kosten die daarbij horen. De gemeente Velsen moet bezuinigen, daar
moeten keuzes voor worden gemaakt.
De gemeenteraad heeft eerder dit jaar
gesproken over de keuzes die voorliggen. Er is een overzicht van bijsturingsmaatregelen opgesteld die kunnen
helpen om de inkomsten en uitgaven
weer in balans te krijgen. De gemeenteraad gaat in gesprek over de voorgestelde keuzes voor bezuinigingen van
het college en kan tijdens deze sessie
indien gewenst steun zoeken voor andere opties.
22 oktober vanaf 19.30 uur: Raadzaal

Bij de sessies kunt u inspreken, dit kan alleen digitaal. Mocht u willen inspreken, meldt dit dan via griffie@velsen.nl

INSPREKEN
Maandelijks versturen wij een nieuwsbrief van
de Raad. U kunt zich daarvoor aanmelden via
velsen.nl/gemeenteraad
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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 het Klant Contact Centrum (KCC)
De telefonische bereikbaarheid van het KCC
is van ma t/m vr 8.30 uur tot 17.00 uur via
14 0255, zonder kengetal.

Vanwege de coronamaatregelen is het gemeentehuis alleen nog toegankelijk voor:
• Mensen met een afspraak bij Burgerzaken.
• Het laten ondertekenen van toestemming
beslag deurwaarder.
• Persoonlijk ontvangst in het kader van aanbestedingstrajecten.
• Inzien ter inzage gelegde stukken.
• Ophalen gevonden voorwerpen
Voor inhoudelijke vragen over bestemmingsplannen, omgevingsvergunningen of vragen
die daarmee te maken hebben, kunt u een telefonische 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
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 kunt
u telefonisch een formulier opvragen, waarop u uw melding of klacht kunt noteren. Graag
deze vervolgens versturen naar: Bureau Dis-

criminatiezaken Kennemerland in Haarlem.
Meer informatie op
www.bdkennemerland.nl.
Publicatie
Sinds 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
Geplaatst op www.overheid.nl (zie Berichten over uw buurt) op d.d.1 oktober 2020.
Voor informatie kunt u contact opnemen
met afdeling Fysiek Domein (tel. 140255)
Ingediende aanvragen omgevingsvergunning
Burgemeester en wethouders van de gemeente Velsen maken bekend dat zij in de
periode van 12 september tot en met 18 september 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.
IJmuiden
Zeeweg 253, plaatsen dakopbouw (22/09/2020)
99175-2020
Lindenstraat 8, realiseren dakopbouw
(22/09/2020) 99353-2020
Van Galenstraat 5, realiseren dakopbouw
(24/09/2020) 100453-2020
Kloosterstraat 1, wijzigen gevel (24/09/2020)
100607-2020
President Krügerstraat 40, recht optrekken achtergevel (25/09/2020) 101235-2020

Trompstraat 178, realiseren dakopbouw
(25/09/2020) 101262-2020
Haringkade 19 B, wijzigen gevel (25/09/2020)
101322-2020
Kennemerlaan 171, wijzigen gebruik van winkel
naar woning (25/09/2020) 101324-2020
Velsen-Zuid
Brug 511 Spaarnwoude, deels vervangen brug
(24/09/2020) 100649-2020
Velsen-Noord
Wijkerstraatweg 90, herindelen voormalige Melkfabriek naar meerdere bedrijfsunits
(22/09/2020) 99567-2020
Geelvinckstraat 83, plaatsen dakopbouw (achterzijde) (23/09/2020) 99801-2020
Santpoort-Zuid
Wulverderlaan 8, kappen 2 bomen (voorzijde)
(20/09/2020) 98558-2020
Wüstelaan 59 A, kappen van 3 bomen (voorzijde) (20/09/2020) 98632-2020
Santpoort-Noord
Kerkweg 95, kappen boom
(21/09/2020) 98782-2020

(voorzijde)

Valckenhoeflaan 59, oprichten balkon (achterzijde) (24/09/2020) 100771-2020
Hyacinthenstraat
29,
verhogen
nok
(25/09/2020) 101297-2020
Driehuis
Middeloolaan 7, vervangen kozijnen, deur (voorzijde) (20/09/2020) 98576-2020
Van Lenneplaan 28, kappen boom (21/09/2020)
98897-2020
Driehuizerkerkweg 113, modernisering antenne
installatie (21/09/2020) 99073-2020 (Gemeentelijk monument)
Van den Vondellaan 60, plaatsen dakkapel
(voorzijde) (21/09/2020) 99126-2020
Velserbroek
de Zeiler 68, oprichten berging (23/09/2020)
100156-2020
Welstand
Voor zover de ingediende aanvragen voor
een omgevingsvergunning betrekking hebben op een bouwactiviteit kunnen deze
worden voorgelegd aan de commissie Stedelijk Schoon Velsen. Voor meer informatie over welstand: 140255

Verlengen beslistermijn
Velsen-Noord
Wijkerstraatweg 55 A, verbouwen tot 4 appartementen (24/09/2020) 80770-2020
Ingetrokken aanvragen omgevingsvergunning
IJmuiden
Uranusstraat 1, plaatsen dakkapel (voorzijde)
(22/09/2020) 75299-2020
Velsen-Noord
Wijkerstraatweg 274, gebruik woning voor kamergewijze verhuur (5 kamers, 5 personen)
(22/09/2020) 66837-2020
Santpoort-Noord
Crijnssenstraat 16, vervangen dakkapel (achterzijde) (24/09/2020) 95175-2020

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 omgevingsvergunning
verleend voor:
IJmuiden
Lange Nieuwstraat 2 A, splitsen winkel met
bovenwoning in 2 woningen, maken dakterras (22/09/2020) 65521-2020
t.o. Tuindersstraat 47, kappen boom
(22/09/2020) 90442-2020
IJmuiderstraatweg 128, aanbrengen buitengevel isolatie (24/09/2020) 52006-2020
Snelliusstraat 2, realiseren dakopbouw
(24/09/2020) 84388-2020

Velsen-Zuid
in park Velserbeek, kappen 2 bomen
(22/09/2020) 90459-2020 (Rijksmonument)
Amsterdamseweg 30 RD, ouwen bedrijfswoning (24/09/2020) 23643-2020
Velsen-Noord
Heirweg
1,
legaliseren
groendrager
(22/09/2020) 84090-2020
Pontweg 1 E tot Eendrachtsstraat 16, leggen middenspanningskabel (22/09/2020)
56607-2020
Wijkerstraatweg 251, wijzigen voorgevel
(23/09/2020) 66539-2020

2020
Blekersveld
25,
plaatsen
draaideur
(24/09/2020) 95160-2020
Duinlustparkweg 53, vergroten 2e verdieping
(24/09/2020) 78949-2020
Santpoort-Noord
Groenelaantje 6 0043, vergroten tuinhuisje
(24/09/2020) 72761-2020
Driehuis
Da Costalaan 17, legaliseren airconditioning
unit op de bestaande dakkapel (achterzijde)
(21/09/2020) 50056-2020
Driehuizerkerkweg 103, legaliseren kozijn
(voorzijde) (22/09/2020) 94844-2020

Santpoort-Zuid
Wüstelaan 92, legalisatie aanpassing dak en
gevelindeling (22/09/2020) 69173-2020
Olga von Gotschlaan 7, wijzigen voorgevel
en interne constructie (22/09/2020) 89082-

Velserbroek
Ambachtsweg ong., oprichten horecagelegenheid (naast Jongerencentrum De Koe)
(24/09/2020) 38650-2020

van de kruising met de Dennekoplaan

nl; werkt alleen in combinatie met inloggen
via DigiD) een gemotiveerd bezwaarschrift
indienen bij het college van burgemeester en
wethouders van Velsen.

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

om 6 parkeerplaatsen aan te wijzen ten
behoeve van het opladen van elektrische voertuigen door middel van het
plaatsen van bord E4, zoals bedoeld in
bijlage I van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990, met onderbord met de tekst ‘alleen om elektrische

1.
2.
3.

voertuigen op te laden’ en onderbord
OB504. De 6 parkeerplaatsen zijn gelijk
verdeeld over 3 locaties:
Het openbare parkeerterrein bij Sportpark Rooswijk (nabij Rooswijkerlaan
2a) te Velsen-Noord.
De Popelstraat te IJmuiden, ter hoogte
van de kruising met de Tuindersstraat
De Keetberglaan te IJmuiden, op een
punt op ongeveer 70 meter ten zuiden

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.

Nadere informatie
Vanaf 1 januari 2013 vindt formele publicatie van verkeersbesluiten plaats in de digitale
Staatscourant.
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Verkeersmaatregel
Burgemeester en wethouders hebben besloten een individuele gehandicaptenparkeerplaats aan te leggen voor het volgende perceel:
•

Van Leeuwenstraat 5, 1972 PG

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 burge-

meester en wethouders van Velsen.
Nadere informatie:
Het verkeersbesluit kunt u inzien bij de receptie in het gemeentehuis, Dudokplein 1 te
IJmuiden.

Verordening Beeldkwaliteitsfonds Havengebied IJmuiden
2020-2022
De gemeenteraad heeft in haar vergadering van 24 september 2020 de eerste wijziging van de Verordening Beeldkwaliteitsfonds Havengebied IJmuiden 2020
vastgesteld. De tekst van de Verordening
Beeldkwaliteitsfonds Havengebied IJmuiden 2020-2022 is bekendgemaakt via het

elektronisch gemeenteblad en is opgenomen in de landelijke regelingenbank via
www.overheid.nl.
Inwerkingtreding
De Verordening Beeldkwaliteitsfonds Havengebied IJmuiden 2020-2022 treedt in werking

op de dag na bekendmaking.
Het Beeldkwaliteitsfonds Havengebied IJmuiden 2020-2022 is ﬁnancieel mogelijk gemaakt
door de provincie Noord-Holland.

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

een parkeerverbod in te stellen op het westelijk gelegen trottoir van de Visstraat tegenover de doorgang, door middel van het
plaatsen van twee borden E1 ter hoogte
van huisnummer 25 zoals bedoeld in bij-

lage 1 van het Reglement verkeersregels en
verkeerstekens 1990.
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 het Klant Contact Centrum, gemeentehuis, Dudokplein 1 te IJmuiden. Vanaf 1 januari
2013 vindt formele publicatie van verkeersbesluiten plaats in de digitale Staatscourant.

Kwijtschelding vergoeding voor het gebruik van gemeentelijk
vastgoed
Vanwege de coronamaatregelen hebben diverse gebruikers van gemeentelijk vastgoed
hun deuren gedurende een periode gedwongen
moeten sluiten of hun activiteiten niet meer als
voorheen kunnen uitvoeren.
Gezien de impact van de coronacrisis heeft het
college van burgemeester en wethouders, weliswaar nog wel onder het voorbehoud dat de
gemeenteraad budget beschikbaar stelt, besloten de gebruiksvergoeding voor gemeentelijk

vastgoed onder voorwaarden gedeeltelijk kwijt
te schelden voor de periode gelegen tussen 16
maart en 1 september 2020 aan diegenen die
hiertoe een verzoek bij de gemeente hebben ingediend. De gedeeltelijke kwijtschelding zal beoordeeld worden aan de hand van omzetverlies
in relatie tot uitgestelde opbrengsten.
Bent u een gebruiker van gemeentelijk vastgoed
en geen amateursportvereniging die een verzoek tot kwijtschelding voor de periode gelegen

tussen 16 maart en 1 september 2020 wil indienen bij de gemeente, dan kunt u dat tot uiterlijk
15 oktober 2020 doen.

geling kunt u vinden op de website van de gemeente Velsen https://www.velsen.nl/coronavirus.

Het verzoek tot kwijtschelding kan ingediend
worden via e-mail aan
vastgoed@velsen.nl of per brief aan
Gemeente Velsen t.a.v. Team Vastgoed, Postbus 465 1970 AL IJmuiden

Deze kwijtschelding van de gebruiksvergoeding is niet bedoeld voor amateursportverenigingen, zij worden via de gemeente door middel
van een rijksregeling gecompenseerd.

Nadere informatie over de kwijtscheldingsre-

