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Vuurtoren is populair
IJmuiden - Maandag was het 
beredruk in De Veilige Haven. 
De eerste dag van de voorjaars-
vakantie nodigde door het zon-
nige weer uit tot buiten spelen. 
Honderden kinderen kwamen 

met hun ouders of grootouders 
naar de speeltuin. En wat is dan 
mooier dan een prachtige speel-
tuin met een vuurtoren als glij-
baan. De glijbaan beantwoordt 
uiteraard aan de nieuwste vei-

ligheidseisen. Er werd dus weer 
heel druk geroetsjt en gespeeld. 
Terwijl de meeste volwassen rus-
tig van het zonnetje genoten. 
Een enkele ouder kon de glij-
baan echter niet weerstaan.

Plannen Lange Nieuw
IJmuiden - Maandag 3 en 
dinsdag 4 maart worden in 
het Tata Steel Stadion in-
formatieavonden gehouden 
over de herinrichting van de 
Lange Nieuwstraat en het 
winkelgebied.

De plannen voor het winkelge-
bied zijn nu zover dat ze kun-
nen worden gepresenteerd. In-
middels zijn ook de eerste con-
touren voor de inrichting van 
de weg zover dat er al over kan 
worden gesproken. Maandag 
ligt de nadruk op het verkeers-
plan en dinsdag op het winkel-
gebied. Beide avonden begin-
nen om 19.00 uur. Op basis van 
inspraakreacties worden beide 
plannen aangepast tot een voor-
lopig ontwerp dat nog voor de 
zomer moet worden vastgesteld.
De kwaliteitsimpuls die de ge-
meente Velsen aan het winkel-
gebied Lange Nieuwstraat wil 
geven bestaat uit veel groen in 
de vorm van plantenbakken en 
bomen. Ook komen er mooie 
stenen banken en nieuwe ter-
rassen bij de dagwinkels (kios-
ken). De gemeente gaat in ie-

der geval de luifels van eigen 
onroerend aanpassen en hoopt 
ook middenstanders mee te krij-
gen zodat er eenheid komt in de 
uitstraling van het winkelgebied. 
De dagwinkels worden stapsge-
wijs aangepast aan de nieuwe 
stijl. De weekmarkt krijgt geen 
plek op de Lange Nieuwstraat. 
De herinrichting van de rijge-
deelten van de Lange Nieuw-
straat van Zeeweg tot Gijzen-
veltplantsoen is behoorlijk in-
grijpend. Meest opvallend is de 
komst van vrijliggende fiets-
paden aan beide zijden van de 
weg. Er komt aan de noordzijde 
van de Lange Nieuwstraat meer 
parkeergelegenheid door het in-
voeren van ‘visgraatparkeren’ 
aan de ventweg (vanaf Velser-
hof tot aan Gijzenveltplantsoen). 
In de rest van de straat blijft het 

langsparkeren in vakken behou-
den. De drukke kruising Lan-
ge Nieuwstraat/Zeeweg wordt 
aangepakt en voorzien van ver-
keerslichten, ook om de HOV-
bus, komend uit de J.P. Troel-
straweg, sneller door te kunnen 
laten rijden. Maar ook voor fiet-
sers wordt het rijden op en rond 
de Lange Nieuwstraat veiliger 
door een aantal maatregelen. 
Eén van die maatregelen is het 
afsluiten van een aantal kruisin-
gen, zoals ter hoogte van Hema 
en bij Velserhof. Bij de laatste 
gaat het om een gedeeltelijke 
afsluiting door de middenberm 
door te trekken. Winkeliers van 
de Kennemerlaan maken zich 
zorgen om deze afsluiting om-
dat zij vinden dat hun winkelge-
bied daardoor minder goed be-
reikbaar wordt. (Karin Dekkers)

Rabobank 
IJmond zoekt 
twee nieuwe 
commissarissen.

Zie advertentie elders in deze uitgave.

Rabobank. Samen sterker.

Iedere week 
in deze krant:

Informatie 
van de gemeente 
Velsen

PvdA Velsen geeft Werk topprioriteit
Lees verder elders in dit weekblad

CDA Velsen 
zet in op de 
7 wijken van 
Velsen.
Zie redactioneel 
in deze krant.

Op weg naar de 
gemeenteraadsverkiezingen

SCHEIDINGSBEMIDDELING 
IJMOND

Betaalbaar en deskundig

1ste gesprek 
vrijblijvend en gratis

        
Kerklaan 11,  Heemskerk
Tel. 0251-203230

e-mail: info@scheidingsbemiddelingijmond.nl
www.scheidingsbemiddelingijmond.nlDeze week in De krant!



Velserbroek - Aanstaand week-
einde is het weer het maandelijk-
se VerwenWeekend bij GroenRijk 
Velserbroek. Het weekeinde staat 
in het teken van proeverijen, de-
monstraties, een lezing, tuinschet-
sen en gezellige kramen van ver-
schillende ondernemers.
Beide dagen kan men Bij de mooie 
Nel Keramiek met wat  hulp een 
eigen potje draaien op de draai-
schijf. De kosten per potje be-
dragen 5 euro. Om lange wacht-
rijen te voorkomen worden num-
mertjes uitgedeeld met daarop het 
tijdstip waarop men ongeveer aan 
de beurt is. Verder nemen zij een 
selectie van hun werkstukken mee 
voor de verkoop. 
Op zaterdag is er weer de moge-

lijkheid om een gratis snelle tuin-
schets laten maken door de er-
kende hovenier Roy van Eck. Zin 
in een kookworkshop? Geef je dan 
nu op voor de workshop Relishes 
van Chutney & Co. Deze is aan-
staande zaterdag en zondag om 
13.00 uur. Kijk eens bij hun relish-
pagina. Meedoen? Geef je op via 
e-mail of telefoon. 
Voor de kinderen is er het he-
le weekend een springkussen en 
kinderschmink. Op zondag kun-
nen kinderen tussen 13.30 en 
15.00 uur een ritje maken op een 
van de twee pony’s van mane-
ge De Groene Heuvel. En voor al-
le kinderen is er een gratis inloop-
workshop: een terracotta bloem-
potje versieren en vullen met aar-
de en zaadjes. Na afloop mag de 
bloempot mee naar huis. Ook kun-
nen de kinderen heerlijk knuffelen 
met de Vlaamse reus, zijn er kui-
kens, kippen en babykonijntjes. 
Bij de kraam van Dutch Beau-
ty kunnen de nagels worden ver-
zorgd met een Shellak behande-
ling tegen een speciale prijs. Het 
vijlen en lakken duurt ongeveer 45 
minuten tot een uur.
Koor FF Anders treedt zon-
dag  vanaf 14.00 uur op. Aanmel-
den voor de lezing, tuinschets en 
workshop is in verband met de be-
schikbare plaatsen gewenst, dit 
kan via www.groenrijkvelserbroek.
nl of bel 023-5376190.
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Typisch IJmuidenTypisch IJmuidenTypisch IJmuidenTypisch IJmuidenTypisch IJmuidenTypisch IJmuidenTypisch IJmuidenTypisch IJmuidenTypisch IJmuiden
Door Erik Baalbergen

Fotograaf Erik Baalbergen 
legt wekelijks een typisch 
IJmuidens beeld vast. Soms 
naar aanleiding van de ac-
tualiteit of een evenement, 
soms gewoon vanwege de 
mooie taferelen die IJmui-
den doorgaans te bieden 
heeft.

Een bijna dagelijks terugke-
rend en typisch IJmuidens ri-
tueel is het ‘s morgens binnen-
kopen van de cruiseferry vanuit 

Newcastle, zoals hier afgelopen 
zondagmorgen rond kwart voor 
tien, gezien vanaf het strekdam-
metje naast het kleine strand en 
gadegeslagen door hengelaars 
en een enkele fotograaf. 
Door de stormen van de laatste 
tijd zijn de rotsblokken van het 
strekdammetje grotendeels on-
der het zand verdwenen. Boven 
de Semafoor verrijzen de vier 
poten van de het platform GSP 
Saturnal, dat al enkele maan-
den aan de Leonarduskade ligt.

Verwenweekend bij 
GroenRijk Velserbroek

Wij kunnen direct
met de zorg beginnen
Velsen - ,,Vaste, professio-
nele medewerkers, altijd de-
zelfde gezichten, dat willen 
al onze cliënten. En als we 
dan ook nog direct de zorg 
kunnen geven, dan zijn on-
ze cliënten helemaal tevre-
den.” Vanessa Tuin en Mar-
jan de Groot, wijkverpleeg-
kundigen, en Joke Baalber-
gen, wijkziekenverzorgende 
vertellen over hun wijkzorg-
teams van ViVa! Zorggroep 
die in IJmuiden en Velsen en 
omgeving aan het werk zijn. 

,,De samenstelling van de wijk-
zorgteams bestaat grotendeels 
uit medewerkers die of in IJmui-
den en Velsen wonen of ge-
woond hebben. Ze kennen hun 
eigen dorp, de mensen, de ge-
woontes en de wegen. En dat 
laatste is heel belangrijk bij on-
ze dienstverlening. Naast het 
ondersteunen bij het douchen, 
aankleden, steunkousen aan-

trekken, individuele begeleiding 
en revalidatie na een ziekenhuis 
of verpleegtechnische hande-
ling zoals het toedienen van een 
infuus, injecteren, wondzorg of 
sondevoeding, is het adviseren 
van de cliënten ook erg belang-
rijk. We weten bij wie we moe-
ten zijn voor allerlei zaken, als 
iemand bijvoorbeeld terminaal, 
zwaar ziek is of aan het vereen-
zamen is.”
De teams staan paraat om bin-
nen 24 uur passende zorg en 
diensten te leveren. Sinds de-
cember 2013 is er een nieuwe 
dienst bijgekomen. 
Door middel van een vingerprik 
door een ViVa! thuiszorgmede-
werker kan de stollingswaarde 
bepaald worden en is het do-
seerschema bij de client be-
kend. De cliënt hoeft niet maar 
naar de prikpoli, die kan zich 
met andere, leukere zaken be-
zighouden! Zie ook www.viva-
zorggroep.nl.

Tandartsenpraktijk 
Santpoort innoveert
Santpoort-Noord – Sinds eni-
ge jaren is het tandartsenduo 
Liongkie Djie en Devinia Djie-
Tandjung werkzaam in hun mo-
derne tandartsenpraktijk ge-
vestigd aan de Antillenstraat in 
Santpoort-Noord.
Beiden zijn inmiddels bijna tien 
jaar geleden afgestudeerd aan 
de ACTA te Amsterdam, waar 
ze elkaar ook hebben leren ken-
nen. ,,Het bevalt ons echt uitste-
kend in Santpoort-Noord,’’ aldus 
Liongkie Djie. ,,Samen met on-
ze preventie-assistentes probe-

ren we net dat beetje meer ser-
vice te bieden aan onze patiën-
ten. Het bezoek aan de tandarts 
wordt daardoor comfortabeler. 
Wij doen in principe vrijwel al-
les zelf op gebied van de tand-
heelkunde. Een van de nieuwste 
innovaties die wij nu in de prak-
tijk hebben, is de digitale mond-
scanner. Met een kleine mond-
camera maken we een video-op-
name in de mond, waarbij direct 
een 3D-model verschijnt op de 
computer. Aan de hand van dit 
3D-model kan uw porseleinen 
vulling, kroon of brug vervaar-
digd worden.“
Dankzij deze innovatie is de 
mondinhoud in een mum van 
tijd zeer nauwkeurig op te me-
ten, met als grootste voordeel 
niet meer kokhalzen. Daarnaast 
is deze methode snel, eenvoudig 
en nauwkeuriger dan het con-
ventionele afdrukken. Liongkie 
en Devinia hebben weer ruimte 
voor nieuwe patiënten. 
Voor meer informatie of om in 
te schrijven als nieuwe patiënt 
kan men terecht op de website 
www.tpsantpoortnoord.nl of te-
lefonisch via 023-5379113. Tand-
artsenpraktijk Santpoort-Noord 
(H.L. Djie en D. Djie-Tandjung), 
Antillenstraat 43. Zie ook www.
tpsantpoortnoord.nl.
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Donderdag 
27 februari 

Buitenplaats Beeckes-
tijn: Tentoonstelling ‘De logica 
van het landschap’ met gratis 
speurtocht voor kinderen van-
af 6.
Pieter Vermeulen Museum, 
geopend van 13.00 tot 17.00 
uur. ‘Het duistere dierenrijk’, 
leuke voorstelling voor kinde-
ren (laatste week). Knutselen: 
Uiltjes maken, sleutelhanger, 
beeld of dennenappel. Inloop 
13.15 tot 15.00 uur.
Stadsschouwburg Velsen: 
Bill van Dijk en Joke de Kruijf. 
Aanvang 20.15 uur.

Vrijdag 
28 februari

Buitenplaats Beeckes-
tijn: Tentoonstelling ‘De logica 
van het landschap’ met gratis 
speurtocht voor kinderen van-
af 6.
Pieter Vermeulen Museum, 
geopend van 13.00 tot 17.00 
uur. ‘Het duistere dierenrijk’, 
leuke voorstelling voor kinde-
ren (laatste week). Knutselen: 
Uiltjes maken, sleutelhanger, 
beeld of dennenappel. Inloop 
13.15 tot 15.00 uur.
Trio Yati in ‘t Mosterdzaadje, 
Kerkweg 29 Santpoort-Noord. 
Aanvang 20.00 uur. Toegang 
gratis, bijdrage in de onkosten 
wenselijk.
Stadsschouwburg Velsen: 
Mothers of Africa met ‘Abafa-
zi’. Aanvang 20.15 uur.
Witte Theater, Kanaalstraat 
257 IJmuiden: Film ‘Violette’. 
Aanvang 20.30 uur.

Zaterdag 
1 maart

Buitenplaats Beeckes-
tijn: Tentoonstelling ‘De logica 
van het landschap’ met gratis 
speurtocht voor kinderen van-
af 6.
Zee- en Havenmuseum is 
geopend van 13.00 tot 17.00 
uur. Twee speurtochten. Tevens 
kan men de schilderijen van 
Anton de Roo zien. Tentoon-
stelling ‘Zware Jongens’.
Live optreden van Indiepop-
band Moss. Aanvang 14.00 
uur. Bij North End, Marsman-
plein 19 in Haarlem-Noord.
Prins Carnaval verkiezing in 
het Dorsthuis van Santpoort. 
Aanvang 20.00 uur.
Stadsschouwburg Velsen: 
Pierre Bokma in ‘Welkom in het 
Bos. Aanvang 20.15 uur.
Optreden Sixty-Pound in de 

Zeewegbar, Zeeweg IJmuiden. 
Aanvang 21.00 uur. 

Zondag
2 maart

Grote rommelmarkt in sport-
hal IJmuiden-Oost, Tiberius-
plein IJmuiden. Van 09.00 tot 
15.00 uur.
Buitenplaats Beeckes-
tijn: Tentoonstelling ‘De logica 
van het landschap’ met gratis 
speurtocht voor kinderen van-
af 6.
Koffieconcert met muziek-
groep Haarlem Volkoren in de 
Ruïne van Brederode, Velse-
renderlaan 2 Santpoort-Zuid. 
Van 11.30 tot 13.00 uur.
Koffieconcert Velser Gemen-
schap de showband van de 
IJmuider Harmonie en Thea-
tegroep Arjan Croonen in het 
Soli-centrum bij station Drie-
huis. Aanvang 12.00 uur. Toe-
gang gratis.
Zee- en Havenmuseum is 
geopend van 13.00 tot 17.00 
uur. Twee speurtochten. Tevens 
kan men de schilderijen van 
Anton de Roo zien. Tentoon-
stelling ‘Zware Jongens’.
Pieter Vermeulen Museum, 
geopend van 13.00 tot 17.00 
uur. ‘Het duistere dierenrijk’, 
leuke voorstelling voor kinde-
ren (laatste dag). Knutselen: 
Uiltjes maken, sleutelhanger, 
beeld of dennenappel. Inloop 
13.15 tot 15.00 uur.
Forteiland  geopend voor pu-
bliek. Het schip vertrekt zon-
dags om 10.45, 12.45 en 15.10 
uur. Vanaf het Forteiland zijn de 
retourvaarten om 13.00, 15.15 
en 17.15 uur.

Maandag
3 maart

Start collecteweek Stichting 
Matthias voor normaalbegaaf-
de jong volwassenen met een 
Autistisch Spectrum stoor-
nis. Collecte duurt tot en met 
8 maart.
Ruilbeurs voor legpuzzels in 
wijksteunpunt Zeewijk, Zee-
wijkplein 260 IJmuiden. Van 
10.00 tot 11.00 uur.
Verkoop 3D hobby-artikelen 
in woonzorgcentrum De Moer-
ber, Zuiderkruisstraat 74 IJmui-
den. Van 10.00 tot 12.00 uur.
Postzegelavond bij Postze-
gelvereniging IJmuiden in één 
van de zalen van de Adelber-
tuskerk, Sparrenstraat IJmui-
den. Vanaf ca. 19.45 uur is ie-
dereen welkom.
Stadsschouwburg Velsen: 
Cor Bakker ontvangt Mike 
Boddé. Aanvang 20.15 uur.

Dinsdag
4 maart

Kledingbeurs in Het Kruis-
punt in Velserbroek. Van 10.00 
tot 12.00 uur.
Stadsschouwburg Velsen: 
Cor Bakker ontvangt Mike 
Boddé. Aanvang 20.15 uur.

Woensdag
5 maart

Zee- en Havenmuseum is 
geopend van 13.00 tot 17.00 
uur. Twee speurtochten. Tevens 
kan men de schilderijen van 
Anton de Roo zien. Tentoon-
stelling ‘Zware Jongens’.
Pieter Vermeulen Museum, 
geopend van 13.00 tot 17.00 
uur. ‘Het duistere dierenrijk’, 
leuke voorstelling voor kinde-
ren (laatste week). Knutselen: 
Uiltjes maken, sleutelhanger, 
beeld of dennenappel. Inloop 
13.15 tot 15.00 uur.
Live optreden Amerikaan Wil-
liam Fitzsimmons. Aanvang 
18.30 uur. Bij North End, Mars-
manplein 19 in Haarlem-Noord.
Stadsschouwburg Velsen: 
Nieuwe klucht ‘Garrie en twee 
meesters’ met Jon van Eerd. 
Aanvang 20.15 uur.
Witte Theater, Kanaalstraat 
257 IJmuiden: Film ‘Violette’. 
Aanvang 20.30 uur.

Donderdag 
6 maart

Stadsschouwburg Velsen: 
‘Knock Out’ bij drumspektakel 
Percossa. Aanvang 20.15 uur.

Activiteiten in Pieter 
Vermeulen Museum

Driehuis - De prachtige ten-
toonstelling ‘Het Duistere Die-
renrijk in het Pieter Vermeulen 
Museum wordt op 3 maart ont-
manteld. 
Ter afsluiting worden er tijdens 
de voorjaarsvakantie knutsel-
middagen gehouden rond de 
uil. Er zijn verschillende model-
len om te knutselen. Bijvoor-
beeld een uil van vilt als sleutel-
hanger, een uilskuiken van klei 
en veertjes of een uiltje van een 
dennenappel. Het knutselen kost 
per uiltje 1,50 euro. De knutsel-
dagen zijn nog op vrijdag 28 fe-
bruari en zondag 2 maart van 
13.15 tot 15.00 uur. Na het knut-
selen kan de tentoonstelling nog 
worden bekeken.
Na 2 maart gaat het muse-
um twee weken dicht vanwege 
de opbouw van de nieuwe ten-
toonstelling ‘Lentekriebels en 
zomerzon!’, over de natuur om 
ons heen zoals de sloot, de vo-
gels, de bloemen en de insecten, 

voor iedereen vanaf 3 jaar. Deze 
tentoonstelling wordt zondag 16 
maart geopend.

Leren in praktijk echt leuk
Velsen - Vier leerlingen van het 
Tender College IJmuiden hebben 
de afgelopen weken flink mee-
gewerkt aan het opknappen van 
een nieuw te verhuren woning 
van Woningbedrijf Velsen. On-
der leiding van leermeester René 
Schadé (WBV) en medewerkers 
van de betrokken aannemers-
bedrijven, zoals Menger Bouw, 
schoonmaakbedrijf Kenzo, stu-
kadoorsbedrijf A. Bos, de Waard 
Elektra.
Matthijs, Lars, Frank en Jack vol-
gen niet allemaal onderwijs op 
hetzelfde niveau en ze hebben 
ook niet allemaal even veel da-
gen gewerkt. Maar de opleiders 
en hun mentor Simon de Hoog 
van het Tender College prijst de 
inzet van alle vier. Zelf zeggen ze 
het echt leuk te hebben gevon-
den, veel geleerd, samen hard 
gewerkt en -ook belangrijk- ge-
lachen. 
De vier hebben al doende ont-
dekt welk werk ze het leukst 
vinden. Niet dat ze allemaal ze-
ker in de bouw doorgaan, maar 
een diploma is nooit weg. Lars 
heeft gesloopt, getimmerd, lood-

gietwerk gedaan en geschilderd. 
Hij wil werken met vloeren, hij 
helpt nu al bij een vloerstoffeer-
der. Matthijs ziet zichzelf (nog) 
niet in de bouw. Al was het slo-
pen leuk en het tegelen van de 
badkamer nog leuker. Alles pakt 
hij aan, ijverig en heel precies. 
Frank wil zeker de bouw in, net 
als zijn broer. 
Trots is hij op de geïnstalleer-
de keuken, een mooi klusje als 
je van knutselen houdt. Jack 
wordt stukadoor en schilder. En 
dat kan hij heel goed volgens zijn 
leermeesters. 
Woningbedrijf Velsen investeert 
in het opleiden van jonge men-
sen. Ook in deze economisch 
moeilijke tijd bieden zij sta-
ges aan op hun kantoor en sa-
men met de aannemers op leer-
lingbouwplaatsen en ‘leren in 
de praktijk’- werkplekken. Het 
samenwerkingsproject met het 
Tender College IJmuiden is hier-
van een voorbeeld. Het is werken 
aan goedopgeleide mensen in 
de toekomst. Ook dat is belang-
rijk voor uw woonplezier, van nu 
en later!

Velsen - Maandag 3 tot en met 
zondag 8 maart gaan in Velsen 
een aantal enthousiaste collec-
tanten op pad om geld in te za-
melen voor normaalbegaafde 
jong volwassenen met een Au-
tistisch Spectrum stoornis. Stich-
ting Matthias wil begeleid zelf-
standig wonen voor deze doel-
groep in de regio Kennemer-
land mogelijk maken en be-
houden. Elke jong volwassenen 
wil na verloop van tijd zelfstan-
dig wonen. Voor een ieder is het 
in deze tijd al moeilijk een wo-
ning te verkrijgen. Jong volwas-
senen met een autistisch spec-
trum stoornis (ASS) willen dat 
ook! Voor hen zijn de mogelijk-
heden echter zeer beperkt, ook 
vanwege de begeleiding op maat 
bij het wonen. Daarom is Stich-
ting Matthias opgericht. De 
stichting vraagt het publiek op 
om de collectant niet in de kou 
te laten staan. Mocht de collec-
tant niet bij u langs komen, gif-
ten zijn ook welkom op rekening 
nummer Nl09ABNA0585866333 
t.n.v. Stichting Matthias, IJmui-
den. Mensen kunnen ook hun 
gift overmaken via www.geef.nl/
actie/stichting-matthias

Collecte 
Stichting 
Matthias
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STEEDS VERRASSEND, ALTIJD VOORDELIG!

Profi teer nu van deze 
spectaculaire openingsaanbiedingen

KRUIDVAT MULTI A-Z
COMPLEET
120 tabletten
Complete samenstelling multivitaminen en
mine ralen als aanvulling op de  dagelijkse voeding.

FA BAD, DOUCHE OF 
DEODORANT
Keuze uit het hele assortiment. M.u.v. mini’s en 
geschenksets. Alle combinaties mogelijk.

SYOSS HAARVERZORGING 
OF STYLING
Keuze uit het hele assortiment. M.u.v. haarkleuring. 
Alle combinaties mogelijk.

2+1
GRATIS*

0.75

0.49

MAX FACTOR 
MASCARA
Keuze uit alle varianten. Alle combinaties mogelijk.

SCHEPSNOEPKRUIDVAT 
MIDPAK LUIERS 
Keuze uit alle varianten. Alle combinaties mogelijk.

1+1
GRATIS*

1+1
GRATIS*

1+1
GRATIS*

1+1
GRATIS*

*Korting wordt verrekend als 33% kassakorting. *Korting wordt verrekend als 50% kassakorting.

*Korting wordt verrekend als 50% kassakorting. *Korting wordt verrekend als 50% kassakorting.*Korting wordt verrekend als 50% kassakorting.

KO
AG

/K
AG

-n
r. 

29
79

-0
11

4-
00

42
DINSDAG 4 MAART 2014

OPENING
KRUIDVAT MARKTPLEIN 29, IJMUIDEN

Deze aanbiedingen zijn alleen geldig bij Kruidvat Marktplein 29, IJmuiden, van dinsdag 4 maart t/m zaterdag 15 maart 2014.

100 GRAM
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Driehuis - In het Soli-centrum 
bij station Driehuis is zondag 2 
maart om 12.00 uur een speci-
aal koffi econcert van Velser Ge-
meenschap bestaande uit twee 
uitersten. De Showband van de 
IJmuider Harmonie en Theater-
groep Arjan Croonen met een 
kijkje in zijn nieuwe soloprogram-
ma ‘Carpe Diem’. ‘Als kind zat het 
zingen, dansen en de passie voor 
muziek er al heel vroeg in’. Dit valt 
te lezen op www.tg-arjancroonen.
webs.com/Arjan. De Showband 
van de IJmuider Harmonie, on-
der leiding van Bob Kanne, is een 
jonge, dynamische groep die met 
veel plezier muziek maakt. Zie 
ook www.ijmuiderharmonie.nl. De 
toegang is gratis.

Koffi econcert

Gerard Schutte beloond
Velsen - Na bijna twintig jaar 
voorzitterschap droeg Gerard 
Schutte op 19 februari het voor-
zitterschap van de Bridgever-
eniging Velsen over aan de jon-
gere garde. Ger Jansen, se-
cretaris van de het  NBB-dis-
trict Kennemerland, verraste de 
scheidende voorzitter door hem 
uit erkentelijkheid voor zijn in-
zet namens de Nederlandse 
Bridgebond een ‘Stuur’ uit te 
reiken. 
De begeleidende woorden die 
de heer Jansen namens de NBB 
uitsprak luidden onder ande-
re: ,,Deze hoogste onderschei-
ding van de bridgebond wordt 
Gerard Schutte verleend omdat 
hij gedurende zijn voorzitter-
schap steeds een inspirerende 
en vooral hard werkende club-
leider is geweest. Verder was 
hij binnen het bestuur een uit-
stekend  coördinator. Opvallend 

daarbij was het vooral zijn tact, 
waardoor de sfeer binnen de 
club altijd positief en voor alle 
leden aangenaam is gebleven.” 
Aansluitend werd Gerard 
Schutte nog toegesproken door 
Gerard Hamar, vice-voorzitter 
van de bridgevereniging Velsen. 
In een geestige speech gaf hij 
een overzicht van de geschie-
denis van dit 19 jarig voorzit-
terschap. Samen met medebe-
stuurslid Tineke Meijering over-
handigde hij hem daarna na-
mens de club een passend ge-
schenk. Als opvolger van Ge-
rard Schutte was vlak voor de-
ze huldiging Marcia Neve met 
algemene stemmen tot nieuwe 
voorzitter gekozen. Na de fees-
telijke huldiging vond de jaar-
lijkse strijd om de ‘Nel Klein Bo-
kaal’ plaats. Dit jaar werd de 
wisselprijs gewonnen door het 
echtpaar Ria en Loek Boon. 

PvdA naar Velsen-Noord
Velsen-Noord - Zaterdag 1 
maart gaan kandidaat-raads-
leden en andere PvdA-leden in 
Velsen-Noord in gesprek met de 
kiezer. Zij zullen duidelijk maken 
waar de PvdA Velsen zich de ko-
mende vier jaar op wil richten. 
Tijdens de verkiezingscampagne 
bezoekt PvdA Velsen verschil-
lende wijken, na de aftrap in Vel-
serbroek is vervolgens Velsen-
Noord. Ronald Vennik, lijsttrek-
ker van PvdA Velsen, gaat sa-
men met een enthousiast team 

vrijwilligers de straat op bij wijk-
centrum De Mel-Watervliet.
,,PvdA Velsen heeft als motto ge-
kozen voor ‘Samen investeren 
in Velsen’, en in Velsen-Noord 
kun je de resultaten van onze 
inspanningen goed zien’, aldus 
Vennik. ,,Voor meer informatie 
kijkt u op onze website www.vel-
sen.pvda.nl. In de campagne ge-
bruiken we natuurlijk de sociale 
media dus volg ons op facebook 
of twitter. Samen investeren we 
in Velsen!”

Jongste raadskandidaten 
met elkaar in debat

Velsen - Komende zaterdag 
heeft het eerste van drie verkie-
zingsdebatten door RTV Seaport, 
Bibliotheek Velsen en IJmuider 
Courant plaats in de bibliotheek 
aan het Dudokplein.
Het eerste debat is het jonge-
rendebat. Met de jongste en of 
nieuwste raadsleden van de elf 
Velsense fracties. Vandaar dat 
er aandacht is voor typische jon-
gerenonderwerpen zoals uit-
gaan in Velsen en coffeeshop-
beleid. Maar ook studentenhuis-
vesting in Velsen komt aan bod. 
En hoe je die studentenhuisves-
ting moet realiseren. Is het bij-
voorbeeld denkbaar dat er een 
Amsterdamse wooncorporatie 
wordt toegelaten op de Velsen-
se woningmarkt?
Jongeren zijn de toekomst, en 
als we de Visie op Velsen 2025 
moeten geloven, dan zijn dat 
voor Velsen met name goed op-
geleide jongeren. Die gingen 
we trekken met het vernieuwde 

Oud-IJmuiden, wat het Quartier 
Latin van het noorden zou wor-
den. Hoe kijken jonge raadsle-
den naar deze kwestie?
Het debat begint komende zater-
dag 1 maart om 15.30 uur in de 
bibliotheek aan het Dudokplein 
in IJmuiden. Voorafgaand is er 
een campagnemarkt in Leesca-
fé Dudok op de begane grond. 
Tijdens het debat zorgen Fabia-
na Dammers en Jelle Visser voor 
zo nu en dan een muzikaal inter-
mezzo.
Het tweede verkiezingsdebat in 
de aanloop naar de gemeen-
teraadverkiezing op 19 maart, 
wordt op 8 maart gehouden. 
Eveneens in de bibliotheek. Dit 
wordt een interactief debat. Vra-
gen of stellingen insturen kan nu 
al. Via twitter @debatvelsen of 
e-mail debatvelsen@gmail.com. 
Hoe scherper en concreter, hoe 
beter. Alle verkiezingsdebatten 
worden live uitgezonden door 
RTV Seaport.

Velsen-Zuid - Jong Oranje laat 
zich woensdag 5 maart zien in 
Velsen-Zuid. De talentenploeg 
van Albert Stuivenberg speelt 
die avond in het Tata Steel Sta-
dion een oefeninterland tegen 
Israël. Beide ploegen staan om 
18.30 uur aan de aftrap in de 
thuishaven van sc Telstar. Kaar-
ten voor dit duel zijn per direct 
vanaf 5 euro in de vrije verkoop 
verkrijgbaar, via de KNVB-web-
shop (OnsOranje.nl), de admini-
stratie van Telstar en de Primera-
verkooppunten van TicketBox. Er 
geldt geen clubcardverplichting. 

Jong Oranje 
oefent in 

Velsen-Zuid

IJmuiden - Zaterdag 1 maart 
staat een geweldig live optreden 
van de band Sixty Pound gepland, 
in de Zeewegbar. Sixty Pound 
brengt het publiek terug naar de 
jaren ’60 met nummers van The 
Beatles, Cliff Richard, Chuck Ber-
ry, The Kinks en meer! Sixty Pound 
bestaat uit zanger Rick Schippers, 
drummer Stefan Jurriens, bassist 
Erwin Hendriks en gitarist Jelle 
Visser. Samen vormen zij de ener-
gieke rock & rollband Sixty Pound. 
Het optreden start om 20.00 uur. 
De entree is gratis.

Sixty Pound
in Zeewegbar

Smugglers overstromen 
Waterland met try’s

Velserbroek - Zondag speelde 
Rugby Club the Smugglers tegen 
het derde team van Waterland, 
uit Purmerend. In de uitwedstrijd 
en tevens eerste wedstrijd van dit 
seizoen hadden the Smugglers uit 
Velserbroek gedomineerd, vanaf 
minuut één hadden the Smugg-
lers de punten opgeëist en waren 
ze met de volle mep teruggegaan 
naar sportpark Hofgeest.
Na het fl uitsignaal, kwam de bal 
in handen van the Smugglers dit 
balbezit werd meteen omgezet in 
een try, na een sterke actie van Si-
mon Edwards. Binnen een minuut 
stonden the Smugglers voor. Na 
deze eerste try volgden er al snel 
meer, van onderanderen Wou-
ter Kersbergen, Rens Barnhoorn 
na een goede schijnbeweging en 
Joost Maarschalk, die in zijn een-
tje bijna heel Waterland in de lu-
re legde door een aantal mooie 

acties. Na 20 minuten konden de 
Velsenaren zich afvragen of Wa-
terland wel op het veld stond, 
want de stand was al opgelopen 
naar 33-0. Het antwoord op deze 
vraag kwam in de tweeëntwintig-
ste minuut toen Waterland een bal 
achter de trylijn van the Smugg-
lers drukte. Later bleek dat dit het 
enige beetje tegengas was, want 
in de verdere wedstrijd kwam Wa-
terland niet veel voor. De tweede 
helft verliep ook heel goed voor 
the Smugglers, zij wisten nog een 
aantal try’s te drukken en lieten de 
score oplopen tot 76-7. 
Man-of-the-match werd Colin 
Moore, trainer, coach en ook spe-
ler van the Smugglers, hij drukte 
zelf nog een try in deze wedstrijd. 
Naast hem werd ook Barry Hoo-
gerwerf, een nieuwe aanwinst van 
the Smugglers, verkozen als Man-
of-the-match.  (Daan Rustemeijer)
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IJmuiden - Zondagavond werd 
een 24-jarige inwoner uit Den 
Haag bedreigd. Terwijl hij zijn 
hond uitliet op het hondenveldje 
bij een tankstation nabij de Kom-
passtraat kreeg hij een woorden-
wisseling met een man die op de 
stoep fi etste. Dit eindigde in een 
bedreiging. Het signalement van 
de verdachte man: Afrikaans ui-
terlijk, heel donker van huid; 1.80 
meter lang, tussen 20 en 30 jaar, 
slank postuur. Groene jas, groe-
ne muts, spijkerbroek. Getuigen 
kunnen zich melden via 0900-
8844 of anoniem via 0800-7000.

Bedreiging

Bijeenkomst over 
nieuwe jeugdzorg

Santpoort-Noord - In het kader 
van de transitie en transforma-
tie Jeugdzorg organiseerde OCK 
het Spalier 21 februari met diver-
se samenwerkingspartners weer 
een Kennisdelingsbijeenkomst 
voor gemeenten. De hulpvormen 
Dagbehandeling en Alert4you in 
de regio Midden en Zuid Ken-
nemerland alsook Haarlemmer-
meer stonden deze keer cen-
traal. Wethouders Jeugd, Raads-
leden, beleidsambtenaren en 
CJG coördinatoren uit de regio 
waren op de bijeenkomst afge-
komen, evenals vele collega’s 
van samenwerkingsverbanden.
Met Alert4you krijgen leerkrach-
ten, peuterleidsters en andere 
beroepskrachten de mogelijk-
heid om gespecialiseerde me-
dewerkers vanuit de jeugdzorg 
in te roepen. Deze specialisten 
kunnen consultatie en advies 
geven over kinderen in de klas 
of in de groep waarover zorgen 
bestaan.
Lopende en toekomstige ont-
wikkelingen binnen samenwer-
kingsverbanden en pilots in de 
regio maakten deel uit van een 
interactief en strak georgani-
seerd programma. Er waren pre-

sentaties over Dagbehandeling 
(bij autisme, hechtingsproble-
matiek) en gelaagdheid in het 
aanbod; Integratie Dagbehande-
ling en Onderwijs; Alert4you en 
Wijzer Samenwerken; Wijk- en 
gebiedsgerichte activiteiten met 
professionals en vrijwilligers in 
het lokale veld (Haarlem Effect 
en Meetingz!); FACT en pilot in-
tegrale samenwerking ambulan-
te gezinsbehandeling, in Haar-
lemmermeer tussen Jeugdriagg, 
Lijn 5 en OCK het Spalier.
Het programma onderdeel Aler-
t4you en Wijzer Samenwerken 
ging met name in op de nieu-
we peuterspeelzaal-observatie-
groep De Vlieger in IJmuiden. 
Dit is een CJG-samenwerkings-
verband van Peuterspeelzalen 
Stichting Welzijn Velsen (SWV), 
Jeugdgezondheidszorg Kenne-
merland (JGZ) en OCK het Spa-
lier. Vlak voor de lunch onder-
tekenden de heer van Deventer 
(namens SWV), mevrouw Brou-
wer (namens JGZ) en de heer 
van Voorden (namens OCK het 
Spalier) het samenwerkings-
convenant in aanwezigheid van 
Annette Baerveldt, wethouder 
Jeugd van Velsen.
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CDA zet in
op wijken

Velsen - Voor CDA Velsen staat 
het getal 7 de komende weken 
centraal. 7 thema’s en 7 wijken. 
Voor elke wijk heeft CDA Velsen 
speerpunten benoemd. In Vel-
sen-Noord wil het CDA zich in-
zetten om de Schouw eindelijk 
eens af te breken en op die lo-
catie mooie woningen neer te 
zetten. ,,Geen gemakkelijke op-
gave, maar wij willen er wel voor 
gaan! In IJmuiden kiezen wij er-
voor om de komende jaren ook 
de Kennemerlaan onder han-
den te nemen. Deze straat is 
verkeersonveilig voor fietsers en 
parkeerders. De opknapbeurt 
betekent ook een verbetering en 
nieuwe kansen voor het MKB.” 
In Velserbroek wil het CDA een 
oplossing voor de verkeerspro-
blematiek aan de Broekerwerf. 
Tevens mag in Velserbroek het 
groen groen blijven. Gelet op de 
actualiteit van de grote Buiten-
dijk denkt het CDA dat de huidi-
ge plannen de ijskast in kunnen. 
In Velsen-Zuid blijft het dorp-
se karakter belangrijk en vraagt 
de verkeersdrukte innovatie-
ve oplossingen. In Driehuis wil 
het CDA mooie woonoplossin-
gen (eventueel met voorzienin-
gen) voor de monumentale Ma-
rinekazerne en de locatie Velser-
duin. Ook in Santpoort-Zuid en 
Santpoort-Noord wil het CDA 
extra levensloopbestendige wo-
ningen om de doorstroom te be-
vorderen, zodat een nieuwe, jon-
ge generatie zich hier kan gaan 
vestigen. Dit is goed voor deze 
wijken, de leefbaarheid en de 
middenstand. Locatie Blekers-
duin biedt uitstekende mogelijk-
heden voor woningbouw pas-
send in de omgeving, dus niet 
te hoog. Voor meer speerpun-
ten per wijk kan men het ver-
kiezingsprogramma nalezen op 
www.cdavelsen.nl. 

IJmuiden - Zondag 2 maart 
wordt in sporthal IJmuiden-Oost 
aan het Tiberiusplein 6 een gro-
te rommelmarkt van 09.00 tot 
15.00 uur georganiseerd. Op de 
rommelmarkt vindt men oude, 
bruikbare, spullen, zoals kleding, 
lp’s en boeken. De toegang be-
draagt 2 euro per persoon, kin-
deren gratis. De kantine is ge-
opend voor een kopje koffie en 
een broodje. Meer informatie: te-
lefoon 0255-517821 (sporthal).

Rommelmarkt

IJmuiden - Maandag 3 maart 
is er weer een gezellige club-
avond van Postzegel Vereniging 
IJmuiden in één van de zalen 
van de Adelbertuskerk aan de 
Sparrenstraat. Vanaf circa 19.45 
uur is iedereen van harte wel-
kom. Neem gerust uw ruilboe-
ken mee. Meer informatie: tele-
foonnummer 06-41804330 (na 
18.00 uur).

Postzegelavond

Duinroos wint 
basketbaltoernooi 2014
Velsen - De Duinroos uit Vel-
serbroek is winnaar geworden 
van het 31ste schoolbasketbal-
toernooi van de gemeente Vel-
sen. Daar moest het wel wat 
voor doen. Er moest eerst door 
de voorrondes gekomen worden. 
Vervolgens moest het team bij de 
eerste  2 eindigen in de kwartfi-
nalepoules. Toen dat gelukt was 
kregen zij in de halve finale te ma-
ken met een geduchte tegenstan-
der Pleiaden 2. 
Met een minimaal verschil (10-8) 
werd de school uit IJmuiden ver-
slagen. De tegenstander in de fi-
nale moest komen uit het du-
el Rozenbeek 1 tegen Rozenbeek 
2. Zoals te verwachten kwam het 
eerste team met 16-6 uit deze 
broedermoordwedstrijd als win-
naar uit de strijd.
De strijd om de derde en vierde 
plaats werd pas beslist in de laat-

ste seconden van het duel in het 
voordeel Van Rozenbeek 2 met 
10-8. De finale was spannend tot 
het laatste fluitsignaal, maar de 
Duinroos had net iets meer klas-
se in huis en zegevierde verdiend 
met 12-8 over de Velserbroekse 
buurman. De Rozenbeek verloor 
hiermee wel de wisselbeker, maar 
kan toch weer oop school komen 
met een tweede en derde prijs.
Tijdens de prijsuitreiking werden 
alle coaches, scheidsrechters en 
publiek bedankt voor deze lange 
dag. Maar vooral was de bewon-
dering groot voor de meisjes in de 
diverse mixteams, omdat zij vaak 
niet gewisseld mochten worden 
en dus alle wedstrijden in het veld 
meemaakten.
En zo kwam er een einde aan een 
geslaagd toernooi.
Uitslag: 1. Duinroos; 2. Rozenbeek 
1; 3. Rozenbeek 2; 4. Pleiaden 2.

SP Velsen uit commissie
Velsen - Robert van Koten en Mi-
reille Koedijker van SP Velsen zijn 
bij de behandeling van de regio-
nale mobiliteitsvisie in de raads-
commissie IJmond te Heemskerk 
uit de vergadering gestapt. Aan-
leiding was de veronderstelling 
bij andere fracties dat de politie-
ke partijen die niet in alle IJmond-
raden vertegenwoordigd zijn, geen 
motie of amendement kunnen in-
brengen in de regionale raads-
commissie. 
Volgens Van Koten werd dit onde-
mocratisch manco door de SP di-
rect opgemerkt en ter sprake ge-
bracht. Het verzoek van de SP om 
opheldering, nog voor de bespre-
king van de SP motie, werd onvol-
doende opgepakt. Door de voor-
zitter van de vergadering werd, 
ook in tweede termijn, een discus-
sie afgehouden. Wel werd gelijk 
ook duidelijk dat er meer proble-
men zijn bij de verwerking van mo-
ties en amendementen die tot op 
heden regionaal en lokaal zijn in-
gebracht. Het verzoek van de VVD 
om de ervaringen tot op heden 
kort te delen werd door de voor-
zitter ook afgehouden, aldus Van 
Koten. De moties en amendemen-
ten voor IJmondiale onderwerpen 
moeten in alle IJmondraden be-
sloten worden, anders zouden de 
besluiten in de afzonderlijke ra-
den van elkaar gaan verschillen. 
Dat staat haaks op het doel van de 
raadscommissie IJmond om lokaal 

te komen tot regionaal gedragen 
besluiten. In de uitgangspunten en 
basisafspraken staan geen afspra-
ken over het indienen van moties 
en amendementen. Wel is via de 
griffie medegedeeld dat deze eerst 
moeten worden ingebracht in de 
raadscommissie IJmond. Het kan 
zo zijn dat ook de VVD, na de ko-
mende verkiezingen, geen moties 
en amendementen in de raads-
commissie IJmond kan indienen. 
De VVD doet immers in Heems-
kerk niet mee aan de verkiezingen. 
Er zijn natuurlijk nog veel meer 
partijen die niet in alle gemeenten 
meedoen. Het niet kunnen inbren-
gen van moties en amendementen 
bij regionale onderwerpen onder-
mijnt het democratisch proces van 
besluitvorming. 
SP Velsen heeft met het opstap-
pen regionaal een duidelijk sig-
naal afgegeven om de afspraken 
zo spoedig mogelijk aan te passen. 
De SP heeft er begrip voor dat op 
deze avond niet direct gesproken 
kon worden over een mogelijke 
oplossing. Wel verwacht de SP van 
elke democratische politieke par-
tij steun om nog voor de verkiezin-
gen de knelpunten op te pakken. 
Er is volgens de uitgangspunten 
immers sprake van een flexibele 
opzet die tussentijds kan worden 
aangepast. Pas na de aanpassing 
van de basisafspraken is het voor 
de SP weer zinvol om de raads-
commissie IJmond te bezoeken. 

Geslaagde Doemiddag
IJmuiden - Vorige week woens-
dagmiddag was het een druk-
te van belang in de lokalen en 
sporthallen van het Vellesan Col-
lege. Meer dan 165 leerlingen 
van verschillende basisscholen 
hadden zich opgegeven om tij-
dens de Doemiddag te ervaren 
hoe er les gegeven wordt op het 
Vellesan College. De achtste-
groepers uit IJmuiden en om-
streken hadden zich tevoren via 
de website aangemeld om aan 
één van de actieve lessen mee 
te doen. Dat kon op het Zorg & 
Welzijn-plein, in het iPad-lokaal, 
in de sporthal, in het bètalab of 
in de danszalen van het Kun-
stencentrum. Achter de fornui-
zen van de instructiekeuken bij 
Zorg & Welzijn stonden achtste-
groepers met rode konen cho-
cokoekjes te bakken terwijl an-
dere leerlingen geconcentreerd 
bezig waren om handen te ma-
nicuren. Ondertussen werd in de 
sporthal gebadmintond, geta-
feltennist en een circuitje afge-
legd door meer dan 60 kinderen. 
Ook de klimmuur van het Velle-
san College bleek een (in)span-
nende uitdaging voor de leerlin-
gen. Gymdocenten zorgden er-
voor dat alles veilig en in goede 
banen verliep. In het bètalab van 
het Vellesan College was een 

groep leerlingen in de weer met 
het ontleden van garnalen on-
der de microscoop. In het iPad-
lokaal maakten de leerlingen 
een eigen website. En zo’n 30 
dansklasleerlingen werkten zich 
in het zweet om zich de eerste 
echte passen van een moderne 
showdans eigen te maken. Aan 
het einde van de middag verza-
melden de 165 leerlingen, met 
hun ouders, zich in de aula van 
het hoofdgebouw. De dansklas-
leerlingen lieten zien wat ze die 
middag hadden geleerd. Ge-
volgd door de prijsuitreiking van 
de prijspuzzel. Eén leerling won 
een goed gevulde ‘brugklasrug-
zak’. Gezien het plezier en de en-
thousiasme mag men van een 
geslaagde Doemiddag spreken. 
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Specialiteiten bij De Meerplaats
Gebakken zeewolffilet 
als maandspecialiteit
IJmuiden - De maanden vlie-
gen voorbij, we gaan alweer naar 
de maand maart. Dat kan bete-
kenen: een beetje meer lente-
weer… Of krijgen we nog te ma-
ken met sneeuw? Beide opties 
zijn mogelijk. 
Waar u in ieder geval wel zeker 
van kunt zijn, is de maandelijk-
se specialiteit van Visrestaurant 
De Meerplaats. Omdat de gasten 
dit zo een enorm succes vinden, 
wordt volgende maand weer een 
nieuwe specialiteit gepresen-
teerd voor de scherpe prijs van 
17,50 euro. Deze ‘Maart Special’ 
bestaat uit gebakken zeewolf-
filet met kreeften-Hollandaise 
saus. Voorafgaand aan het diner 
krijgt men een amuse en warme 
broodjes met boter en kruiden-
boter.
De Maart Special wordt uiter-
aard gecompleteerd door de be-
kende en smakelijke garnitu-
ren van De Meerplaats: gebak-
ken aardappeltjes, huisgemaak-
te frieten, verse groenten, frisse 

salade en rabarbercompote. De-
ze aanbieding is geldig van 1 tot 
en met 31 maart. Tussen 12.00 
en 16.00 krijgt men bij dit menu  
een gratis kopje koffie per per-
soon. 
Ook heel populair bij Visrestau-
rant De Meerplaats is de zon-
dagmiddagspecial die bestaat 
uit een menu van in roombo-
ter gebakken sliptongen. Vooraf 
kan men genieten van een amu-
se en stokbrood. Dit menu wordt 
alleen op zondagmiddag tussen 
12.00 en 16.00 uur aangeboden 
voor 17,50 euro. 
Visrestaurant De Meerplaats is 
niet voor niets gelegen in het ha-
vengebied van IJmuiden. Gasten 
hebben niet alleen een uniek uit-
zicht op de haven, maar krijgen 
uiteraard ook zeer verse vis voor-
geschoteld. Reserveren is ge-
wenst via telefoonnummer 0255-
510 806. Visrestaurant De Meer-
plaats is gevestigd aan Traw-
lerkade 80 in IJmuiden. Zie ook 
www.meerplaats.nl.
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Velsen - ‘Stem lokaal, zeker nu!’ 
Het is een veelgehoorde kreet 
van lokale partijen ontstaan uit 
onvrede. En dan is het makkelijk 
om te zeggen dat landelijke par-
tijen het niet goed doen. Maar 
wat zijn eigenlijk lokale partij-
en? Iedere partij is lokaal, be-
staande uit mensen, die wonen 
en leven in één van de woonker-
nen van Velsen. Het zijn mensen, 
die zich inzetten voor de samen-
leving, die zich inzetten vanuit 
een ideologie en het zijn meestal 
mensen met een baan naast het 
raadswerk. De VVD Velsen heeft 
in 2013 een vernieuwing en ver-
jonging ingezet. Veel nieuwe ge-
zichten met ieder bewezen en 
aantoonbare kwaliteiten. Kwali-
teiten verkregen door opleiding, 
vrijwilligerswerk, bestuurswerk, 
werkervaring en ondernemer-
schap. Het zijn mensen met libe-
rale gedachtes hoog in het vaan-
del, mensen die met beide ‘poten’ 
in de klei staan, mensen die niet 
gedreven worden door geldelijk 
gewin, maar door ambitie, posi-
tieve energie en een flinke do-
sis gezond verstand. De VVD Vel-
sen kijkt respectvol terug naar 
het verleden, maar is gefocust op 
de toekomst. Van een top-down 
benadering naar een bottom-up 
dialoog. Niet meer praten tegen 
mensen, maar praten met men-
sen, niet meer optreden als indi-
vidu, maar als collectief. Delen is 
het nieuwe vermenigvuldigen en 
dat gaat alleen door samenwer-
king! De VVD Velsen houdt geen 
vette worst voor en kiest voor re-
alistische plannen en ideeën, die 
daadwerkelijk uitvoerbaar zijn, 
meetbaar zijn en vooral haalbaar 
zijn voor een beter Velsen. Het 
gaat om het lokale belang, uw 
belang! Landelijke lokale partij-
en hebben vaak grotere voorde-
len ten opzichte van lokale par-
tijen, zijn evengoed zelfstandig 
en geven richting aan een lan-
delijke koers, afgestemd op loka-
le behoeften en omstandigheden. 
Een lokale afdeling hoeft het niet 
eens te zijn met het landelijke be-
leid. Zo doet de VVD Velsen niet 
aan populistisch gedrag en gaat 
uit van de eigen kracht met res-
pect voor andermans meningen. 
De VVD Velsen is duidelijk libe-
raal, eerlijk realistisch, toekomst-
gericht, vernieuwend en echt ver-
jongend. Wij hebben dromen en 
die maken we concreet, durven 
hiervoor out-of-the-box te gaan, 
denken met elkaar om vooral te 
doen! Nee, niet voor even, maar 
weer voor vier jaar! Laat u niet 
gek maken! U stemt toch wel?

‘Het gaat 
om mensen’

IJmuiden - Op maandag 3 
maart is er weer een ruilbeurs 
voor legpuzzelliefhebbers in het 
wijkcentrum Zeewijk, Zeewijk-
plein 260. De ruilbeurs wordt ge-
houden van 10.00 tot 11.00 uur. 

Ruilbeurs voor 
legpuzzels

Unidos tovert beeld van 
showwereld met Petticoat
Velsen - Vorig weekeinde bracht 
Musicalvereniging Unidos de vro-
lijke musical Petticoat voor het 
voetlicht in Stadsschouwburg Vel-
sen. 
De productie Petticoat ging over 
de Groningse Patricia Jagersma 
(vertolkt door Annika van Tonge-
ren) die ervan droomt de Neder-
landse Doris Day te worden. Op 
een dag vertrekt zij naar Amster-
dam en leert zij om te gaan met 
voor-en tegenspoed in de show-
bizzwereld. Vanaf het moment dat 
de muziek onder leiding van Arno 
Hillege de eerste klanken liet ho-
ren, was het publiek geboeid en 
enthousiast. De openingsscè-
ne met ‘Pattie Hunt’ als stralend 
middelpunt bezorgde menigeen 
vochtige ogen. De rol van Patri-
ca Jagersma werd op verbluffen-
de wijze neergezet door Annika 
van Tongeren. Haar stem klonk als 
een klok en loepzuiver. Haar ac-
teer- en danstalent is geloofwaar-
dig, naturel en niet te evenaren.
De rol van Moeder van Rooden 
werd op schitterende wijze ver-
tolkt door Marloes Verwoort. On-
danks de opgelopen zweepslag 
tijdens de generale repetitie wist 

zij op treffende wijze de rol van 
een chique aandoende moeder 
neer te zetten. Haar stem is ka-
rakteristiek en haar mimiek is au-
thentiek. 
Nikki Akerboom amuseerde met 
de grappige rol van Wilma. Waar-
dering geldt ook voor Matthijs 
Kuiper (als de communistische 
vader Jagersma), Rick van Zijtveld 
(die de rol van de homofiele Ro-
gier van Rooden op respectvolle 
wijze vertolkte), Baris Kirik, Jeroen 
de Brouwer en Wouter Wensink. 
,,Dank aan de mensen achter de 
schermen. Complimenten voor de 
kleedsters, de kapsters, de decor-
bouwers en iedereen die er bij be-
trokken was. En uiteraard dank 
aan het artistiek team met Arno 
Hillege (muzikaal leider), Sanne 
Ooms (choreografie), Bas Jong-
sma (pianobegeleiding) en Ineke 
de Geus (regisseur). Tranen van 
ontroering hebben meerdere ke-
ren over mijn wangen gelopen en 
na afloop heb ik de spreekwoor-
delijke blaren op mijn handen ge-
klapt. Dus zeg ik uit de grond van 
mijn hart: Unidos, dank, heel veel 
dank voor deze fantastische voor-
stelling!’’ (Marijke Meijer) 

Kleuters bezoeken 
kunsttentoonstelling
IJmuiden - Alle drie de kleuter-
groepen van de basisschool De 
Vliegende Hollander hebben een 
bezoek gebracht aan de geweldi-
ge tentoonstelling van de VAK aan 
de Lange Nieuwstraat.
Ze werden gastvrij ontvangen 
door verschillende kunstenaars 
en hebben een hele leuke rond-
leiding gehad. Omdat de kleuters 
op school bezig zijn met het thema 
‘Kunst’ was het heel speciaal om 
allerlei kunstwerken te zien! Er zijn 
daar niet alleen prachtige schilde-
rijen, maar ook beeldjes van brons, 
van dikke mevrouwen van papier 
maché, foto’s en keramiek. De kin-
deren hebben heel voorzichtig ge-
daan en er is gelukkig niets om-
gestoten! Ze hebben ook gezien 

dat van al de rommel die je op het 
strand vindt een vuurtoren kunt 
maken en van materiaal van een 
auto een stoel. Kortom de kleu-
ters hadden ogen te kort voor al 
het moois en willen hierbij tegen 
alle grote en kleine mensen zeg-
gen dat ze echt hier naar toe moe-
ten gaan! De kleuters hadden zelf 
ook kunstwerken gemaakt en die 
waren zo goed dat ze in de expo-
sitie zijn opgenomen, een schilde-
rij, een beeld en twee zeer creatie-
ve tekeningen! 
Dus ga dit alles bekijken en genie-
ten van al deze kunst. Hierbij wil-
len de kleuters ook nog de kunste-
naars heel hartelijk bedanken, ze 
vonden het fantastisch en hebben 
veel geleerd!

Flessenbeesten maken
IJmuiden - Zaterdag 22 febru-
ari was het een flinke klieder-
boel in het clubhuis van Scouting-
groep de IJmondtrekkers. De jon-
gens welpen (7-11 jaar) waren de-
ze middag bezig om van flessen en 
krantenpapier zogenaamde “fles-
senbeesten” te creëren. Boven-
op de hals van de fles kwam een 
prop folie en die werd met stroken 
papier en behanglijm aan de fles 
vastgemaakt. Ook de fles zelf werd 
beplakt. Met een beetje fanta-
sie kon je de beesten al langzaam 
herkennen. Als de flessenbeesten 
beschilderd zijn, dan zie je het pas 
echt. Ook de meisjes welpen wa-
ren lekker bezig deze middag. Hun 
wapens bestonden uit aardappel-
schilmesjes, papier en verf. Beno-
digd attribuut: aardappels. Uit de 
aardappels werden mooie vormen 
gesneden waarmee gestempeld 
werd op papier. Hartjes, letters en 
andere creatieve vormen kwamen 
tevoorschijn. En de hele middag 
stond in het teken van de aardap-

pel want er werden ook nog aard-
appels gepoft op houtvuur. Kort-
om: een hele leuke middag! Wil 
je ook elke week andere activitei-
ten doen? Of lijkt het je uitdagend 
lekker actief met kinderen bezig te 
zijn? Kom dan op zaterdagmiddag 
eens kijken bij de clubhuizen aan 
de Heerenduinweg. Zie ook www.
ijmondtrekkers.nl. 

Expositie VAK verlengd
IJmuiden - Vanwege het grote 
succes is de organisatie in over-
leg met de gemeente tot de be-
slissing gekomen om de exposi-
tie van de Velser Amateur Kun-
stenaars met een maand te ver-
lengen. Tijdens de verlenging van 
een maand wordt er door de VAK 
aan de amateur kunstenaars die 
de lopende expositie gemist heb-
ben alsnog de mogelijkheid gebo-
den om zich op te geven voor de 
volgende maand. Het is de bedoe-
ling dat eerst de exposanten die 
deze maand niet konden expose-
ren, of de oproep gemist hebben, 
alsnog een kans krijgen. Indien er 
dan nog open plaatsen zijn kan dit 
aangevuld worden met de kunste-
naars die nu exposeren.
Het succes van de expositie is vol-
gens de organisatie aan verschil-
lende factoren te danken. Als eer-
ste leent de locatie (het voormali-
ge pand van Vögele aan de Lan-
ge Nieuwstraat) zich, met de lich-
te indeling van het pand en het 
aanwezige lichtenplan, uitstekend 
voor het exposeren van kunst. 
Verder is de tentoongestelde 
kunst van een goede kwaliteit en 
zeer divers. De activiteiten die tij-
dens de afgelopen weken zijn ge-
organiseerd waren eveneens een 
groot succes, zoals: kinderkunst 
op woensdag, waarbij kinderen 
zich op kunnen geven om onder 
begeleiding van een deelnemend 

kunstenares een mooi schilde-
rij te maken. De workshop lino-
leum snijden, en het bezoek van 
75 leerlingen van de Basisschool 
de Vliegende Hollander dit alles, 
zorgde er voor dat het een groot 
succes is geworden. 
Boven verwachting van de deel-
nemende kunstenaars en de or-
ganisatie ziet men dat het aantal 
bezoekers stabiel blijft, in eerste 
instantie zou men denken dat het 
de eerste week druk zou zijn en 
daarna een terugloop van de be-
zoekers plaats zou vinden.
Maar alles behalve dat, de toe-
loop van bezoekers blijft stabiel. 
Van dinsdag tot vrijdag gemid-
deld 80 tot 100 personen en op 
de zaterdagen gemiddeld 210 be-
zoekers. Het geheel is een mooi 
trefpunt van amateurkunste-
naars en kunstliefhebbers bin-
nen de gemeente Velsen gewor-
den. Dit is op te maken uit de re-
acties van de bezoekers in het 
gastenboek van de expositie. Zo-
als: ‘Wat een openbaring, wat een 
talent! Prachtig initiatief, meer van 
dit soort moois, ik kan niet kie-
zen dus kom ik terug.’ ‘Heel gezel-
lig en mooi kleurig, hoop dat het 
blijft, een aanwinst voor deze win-
kelstraat.’ Amateur kunstenaars 
die nu ook willen exposeren kun-
nen zich aanmelden via carla@
carladevries.nl o.v.v. woonplaats 
en soort te ten toonstellen kunst.
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In plaats van donderdag 20 maart

Stadhuis woensdag 19 
maart ’s avonds geopend
Op donderdagavond 20 maart is 
het stadhuis gesloten. In plaats 
daarvan is het stadhuis open op 
woensdag 19 maart, de avond 
van de gemeenteraadsverkiezin-
gen.

U kunt tussen 18.00 en 20.00 uur 
terecht op afspraak bij Burgerza-

ken. Voor deze avond kunt u alleen 
een afspraak maken via telefoon-
nummer 0255-567200 of 14255. 
Het stembureau - in de hal van het 
stadhuis - is ook open. Velsenaren 
in het bezit van een stempas en 
een geldig legitimatiebewijs kun-
nen dan tot 21.00 uur hun stem uit-
brengen.

•	 Stadhuis	–	Dudokplein	1
•	 Woon-	en	zorgcentrum	Huis	ter	Hagen	–	Lodewijk	van	Deyssellaan	254
•	 Verpleeghuis	Velserduin	–	Nicolaas	Beetslaan	4
•	 Voormalig	Raadhuis	–	Torenstraat	7
•	 Wooncentrum	Velserhooft	–	Wulverderlaan	65
•	 Café	Zaal	De	Wildeman	–	Hoofdstraat	142
•	 De	Zorgspecialist	(voorheen	de	bibliotheek)	–	Crocusstraat	1
•	 ’t	Brederode	Huys	–	Bloemendaalsestraatweg	201
•	 Basisschool	Het	Anker	–	Grote	Buitendijk	48
•	 Brederode	Daltonschool	–	Willem	de	Zwijgerlaan	110
•	 COB	Hofstede	–	Aletta	Jacobsstraat	227
•	 Basisschool	De	Duinroos	–	Floraronde	293
•	 Basisschool	De	Westbroek	(voorheen	de	Ark)		–	Platbodem	201
•	 Basisschool	De	Molenweid	–	Sluisweid	9
•	 Basisschool	De	Rozenbeek	(voorheen	Duinroos)	–	Spitsaak	70
•	 Sporthal	Het	Polderhuis	–	Vestingplein	58
•	 Stichting	OIG	–	Abelenstraat	1
•	 Sint	Franciscusschool	–	Zeeweg	136
•	 De	Vliegende	Hollander	–	zij-ingang	Casembrootstraat	58
•	 Buurthuis	De	Spil	–	Frans	Halsstraat	29
•	 Verpleeghuis	Velserduin	–	Scheldestraat	101
•	 Basisschool	Het	Kompas	–	Grahamstraat	93
•	 Woon-	en	Zorgcentrum	W.F.	Visserhuis	–	Houtmanstraat	1
•	 IJmuider	Zee-	en	Havenmuseum	–	Havenkade	55
•	 Woon-	en	Zorgcentrum	Breezicht	–	Keizer	Wilhelmstraat	1
•	 Woon-	en	Zorgcentrumn	De	Moerberg	–	Zuiderkruisstraat	74
•	 De	Pleiaden,	ingang	schoolplein	–	Pleiadenplantsoen	63
•	 Speeltuin	Zeewijk	–	Orionweg	576
•	 Buurtcentrum	De	Dwarsligger	–	Planetenweg	338
•	 Dienstencentrum	–	Zeewijkplein	260
•	 Bedrijfsverzamelgebouw	IJmond	BV	–	Grote	Hout	of	Koningsweg	239
•	 Dienstencentrum	Watervliet	–	Doelmanstraat	34
•	 De	Triangel	–	Stratingplantsoen	5

Gemeenteraadsverkiezingen 2014

Stemmen: wat u moet weten
Achttien jaar of ouder, ingeschre-
ven staan bij Velsen, een stempas 
en een geldige legitimatie, óók als 
u bij volmacht stemt. In het kort 
zijn dat de regels voor wie gaat 
stemmen op 19 maart bij de ge-
meenteraadsverkiezingen. Ze staan 
ook achterop uw stempas, achter-
op de kandidatenlijst die u in de 
bus krijgt en op www.velsen.nl

Om te mogen stemmen dient u acht-
tien	 jaar	of	ouder	 ter	 zijn,	 ingeschre-
ven te staan bij de gemeente Velsen en 
niet uitgesloten te zijn van het kies-
recht. Bij het stemmen moet u zich-
zelf kunnen legitimeren; u heeft iden-
tificatieplicht en moet kunnen bewij-
zen	 wie	 u	 bent.	 Dat	 kan	 alleen	 met	
een	 geldig	 document	 (het	 document	
mag alleen voor het stemmen 5 jaar 
verlopen	 zijn),zoals	 een	 Nederlands	
paspoort	 of	 identiteitskaart,	 een	 gel-
dig	 Nederlands	 rijbewijs	 en	 een	 gel-
dig	verblijfsdocument.	Als	u	geen	gel-
dig	identiteitsbewijs	heeft,	mag	u	niet	
stemmen. 

Kunt	 u	 op	 19	maart	 niet	 stemmen?	
Geen	nood,	u	kunt	een	ander	voor	u	
laten	stemmen	(volmacht	geven).	U	
vult de achterkant van uw stempas 
in	(machtiging)	en	geeft	die	met	een	
kopie van uw geldige identiteitsbe-
wijs	aan	een	ander.	Die	moet	wel	in	
Velsen	wonen.	 	U	kunt	ook	–	tot	vijf	
dagen	 vóór	 de	 verkiezingen	 –	 een	
schriftelijk verzoek indienen bij de 
gemeente om bij volmacht te stem-
men. U hoeft niet te wachten tot u 
uw	stempas	heeft	ontvangen.	Op	het	
gemeentehuis zijn hier formulieren 
voor te krijgen. 

U kunt met uw stempas en identi-
teitsbewijs overal binnen Velsen 
stemmen.	 Dus	 in	 een	 stembureau	
naar	eigen	keuze.	De	reguliere	stem-
bureaus	 zijn	 open	 van	 ’s	 morgens	
07.30	uur	tot	’s	avonds	21.00	uur.	Al-
le	 stembureaus	 zijn	 zo	 ingericht,	
dat mindervalide kiezers daar zelf-
standig hun stem kunnen uitbren-
gen. Hieronder een lijst van stembu-
reaus:

Biezenweg tijdelijk dicht
In verband met de reparatie van 
een rioollekkage is de Biezenweg 
afgesloten voor motorvoertuigen.

Het plan is dat de werkzaamheden 
voor zaterdag 1 maart 2014 zijn afge-

rond.	De	afsluiting	geldt	alleen	voor	
het gemotoriseerde verkeer vanaf de 
Hagelingerweg.

De	 tuincentra	 blijven	 vanuit	 ooste-
lijke richting bereikbaar.

Startsein De Ring gegeven
Woensdag 19 februari 2014 gaven 
Annette Baerveldt wethouder ge-
meente Velsen en Leo Wijker di-
recteur Stichting Bijzonder Ba-
sisonderwijs Velsen het startsein 
voor de bouw van de nieuwe ac-
commodatie De Ring in IJmuiden.

Samen	met	vijf	leerlingen	van	basis-
school	De	Zandloper	werd	een	tijds-
capsule	 begraven.	 Deze	 is	 gevuld	

door de toekomstige gebruikers met 
onder andere tekeningen en sport-
materialen.	De	tijdscapsule	is	begra-
ven voor de nieuwe ingang van basis-
school	De	Zandloper.

In	 deze	 nieuwe	 accommodatie	 ko-
men	 basisschool	 De	 Zandloper,	
Sporthal	 Zeewijk	 en	 peuterspeel-
zaal	Humpie	Dumpie.	(foto:	Reinder	
Weidijk)
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Veranderingen OV-Taxi
De OV-Taxi wordt zo vaak ge-
bruikt, dat de kosten voor de 
overheid sterk zijn gestegen. De 
tarieven en de zones worden nu 
aangepast, waardoor de OV-taxi 
kan blijven bestaan.

De	 OV-Taxi	 is	 heel	 populair	 ge-
worden.	 Steeds	 meer	 mensen	 ma-
ken er gebruik van; daardoor drei-
gen de kosten onbeheersbaar te wor-
den	voor	de	overheid.	Samen	met	de	
Provincie	en	de	ons	omringende	ge-
meenten zijn er maatregelen be-
dacht	waardoor	de	OV-Taxi	kan	blij-
ven bestaan. Hierover heeft u de af-
gelopen maanden twee brieven van 
ons ontvangen.

De	 maatregelen,	 die	 ingaan	 op	 1	
maart	2014,	zien	er	als	volgt	uit:
-	De	 tarieven	 voor	 de	OV-Taxi	 gaan	

omhoog,	zowel	voor	u	als	gebruiker	
als voor degenen die meereizen.

-	U	mag	per	jaar	over	maximaal	350	
zones	reizen.	Dat	is	1500	kilometer	
per jaar.

-	U	mag	maximaal	vijf	zones	reizen.	
Dit	waren	er	eerder	zes.	Uitzonde-
ring wordt gemaakt als er een zie-
kenhuis in de zesde zone zit.

-	Over	 één	 zone	 kunt	 u	 niet	 langer	
een scootmobiel meenemen.

Alle	maatregelen,	met	 uitzondering	
van	 de	 prijzen	 per	 zone,	 zijn	 alge-
meen	van	karakter.	Als	een	maatre-
gel	 tot	 problemen	 leidt,	 kunnen	we	
op grond van bijzondere omstan-
digheden en in individuele gevallen 
hiervan	 afwijken.	 Met	 vragen	 over	
de veranderingen kunt u bellen met 
ons centrale nummer: 140255.

Voor de eerste keer stemmen?

Geef je op voor Gast van 
de Raad op 6 maart 2014
Ga je voor de eerste keer stem-
men? Dan kan je je aanmelden 
voor Gast van de Raad op 6 
maart 2014.

Wil	 je	 weten	 hoe	 je	 moet	 stem-
men,	hoe	de	gemeenteraad	werkt,	
hoe je invloed kan uitoefenen 
door het uitbrengen van je stem 
en hoe de raad besluiten neemt 
over onderwerpen die jou direct 
aangaan?	Om	antwoord	 te	 geven	
op deze vragen nodigt de raad jou 
uit	 ‘Gast	 van	 de	 Raad’	 te	 zijn	 op	
donderdag 6 maart 2014 in het 
Stadhuis	van	Velsen.	

De	 twee	 jongste	 raadsleden	 van	
Velsen ontvangen jou graag om 
18.00 uur in de publiekshal van 
het	Stadhuis	in	IJmuiden.	Onder	
het genot van een broodje en een 
drankje geven zij uitleg over het 
stemmen en het werk van de raad 
en de raadsvergaderingen. Hier-
na ga je een echte raadsvergade-
ring	 bijwonen.	 Wanneer	 de	 ver-
gadering is afgelopen is niet be-
kend maar je bent niet verplicht 
om tot het einde van de vergade-
ring te blijven.

Wil	 jij	 op	 donderdag	 6	 maart	
‘Gast	 van	 de	 Raad’	 zijn?	 Stuur	

dan vóór 4 maart een e-mail naar 
griffi  er@velsen.nl met vermel-
ding	van	Gast	van	de	Raad	en	 	 je		
voor-	en	achternaam.	Na	aanmel-
ding ontvang je een bevestiging. 
Voor meer informatie kun je con-
tact opnemen met de griffi  e: 0255 
567502.

Wilgenhutten bouwen
Wilgenhutten bouwen als crea-
tieve aftrap van de krokusvakan-
tie. Wethouder Annette Baerveldt 
was er getuige van.

Afgelopen	 maandag	 organiseerde	
de	 Stichting	 Welzijn	 in	 samenwer-
king met de gemeente deze activi-
teit voor jongeren van 10 tot en met 

13	jaar.	Wilgen	worden	in	de	winter	
gesnoeid	 of	 geknot.	 De	 wilgentak-
ken laten zich gemakkelijk buigen. 
Vers gesnoeide takken kunnen in het 
voorjaar	weer	 tot	 leven	komen.	Dus	
straks kleine groene huisjes aan de 
Grote	 Buitendijk	 als	 levend	 bewijs	
van	 dit	 geslaagde	 evenement.	 (foto:	
Reinder	Weidijk)

Informatieavond Lange 
Nieuwstraat 3 en 4 maart
Maandag 3 en dinsdag 4 maart 
a.s. worden de plannen voor een 
opknapbeurt van het winkel-
gebied Lange Nieuwstraat ge-
presenteerd. Ook verkeerschet-
sen voor een vernieuwde Lange 
Nieuwstraat tussen het Gijzenvelt-
plantsoen en de Zeeweg staan op 
het programma.

Belanghebbende	 bewoners,	 win-
kelend publiek en andere belang-
stellenden zijn van harte uitgeno-
digd.	Locatie:	Tata	Steel	stadion	aan	
de	 Minister	 van	 Houtenlaan	 123	

te	 Velsen	 Zuid.	 Aanvang	 19:00	 uur.
In	 2013	 heeft	 de	 gemeenteraad	 be-
sloten	om	de	Lange	Nieuwstraat	tus-
sen	 Plein	 1945	 en	 Marktplein	 een	
mooiere uitstraling te geven en aan-
trekkelijker te maken voor het win-
kelende	 publiek.	 Met	 de	 direct	 be-
trokkenen zoals winkeliers en het 
wijkplatform	 IJmuiden-Noord	 zijn	
diverse	 gesprekken	 gevoerd.	 De	 in-
formatieavonden zijn openbaar. Het 
is de bedoeling dat de reacties voor 
het zomerreces worden verwerkt in 
een	voorlopig	ontwerp.	Daarna	volgt	
een formele inspraakprocedure. 

Geen aanvragen reis-
papieren 6 en 7 maart
De	 geldigheidsduur	 en	 het	 model	
van paspoort en identiteitskaart 
gaan veranderen; dat vergt aan-
passing	van	de	apparatuur.	Dit	ge-
beurt op 6 en 7 maart a.s. U kunt 
daarom op deze dagen geen pas-
poort of identiteitskaart aanvra-
gen. U kunt uiteraard wel eerder 

aangevraagde reispapieren op-
halen.	Ook	kunt	 u	 voor	 alle	 ande-
re producten gewoon terecht. En 
het blijft mogelijk om een nood-
paspoort	bij	de	Koninklijke	Mare-
chaussee aan te vragen. 

Word ook Gast 
van de Raad!
De gemeenteraad vindt uw mening belangrijk!
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Informatieavond
over Nieuwe Zeesluis
Provincie Noord-Holland or-
ganiseert een informatieavond 
over het ontwerp-Provinciaal 
Inpassingsplan (PIP), milieuef-
fectrapport (MER) en de ziens-
wijzeprocedure van de Zeetoe-
gang IJmond: de nieuwe gro-
te zeesluis in IJmuiden. U bent 
van harte welkom om dinsdag 
11 maart 2014 van 19.30 uur tot 
21.30 uur (inloop vanaf 19.00 
uur) in het Tata Steel Stadion, 
Minister van Houtenlaan 123, 
1981 EK in Velsen-Zuid. U hoeft 
zich niet aan te melden.

Op	11	februari	2014	hebben	Gede-
puteerde	 Staten	 van	 Noord-Hol-
land	 het	 ontwerp-PIP	 en	 MER	
Zeetoegang	 IJmond	 vrijgegeven	
voor	 terinzagelegging.	 Van	 19	 fe-
bruari tot en met 1 april 2014 lig-
gen	 het	 ontwerp-PIP	 en	MER	 ter	
inzage. Een ieder kan binnen de-
ze termijn een zienswijze indie-
nen.	 Tijdens	 de	 informatieavon-
den kan op verzoek een zienswij-
ze worden opgenomen door een 
notulist.	Kijk	 voor	de	officiële	be-

kendmaking van de  terinzageleg-
ging op www.noord-holland.nl on-
der	Digitaal	Loket.

Het	ministerie	van	Infrastructuur	
en	 Milieu	 (IenM),	 Rijkswater-
staat,	 provincie	 Noord-	 Holland,	
gemeente	 Amsterdam	 en	 Haven-
bedrijf	Amsterdam	NV	werken	sa-
men met de gemeente Velsen aan 
de bouw van de nieuwe grote zee-
sluis	 bij	 IJmuiden	 omdat	 de	 hui-
dige	Noordersluis	 (1929)	na	bijna	
honderd jaar aan vervanging toe is.

Om	 ruimte	 te	 bieden	 aan	 de	
steeds groter wordende zeesche-
pen,	wordt	de	nieuwe	 sluis	 groter	
en	 tien	 jaar	 eerder	 aangelegd.	 De	
nieuwe grote zeesluis zorgt voor 
een vlotte en veilige bereikbaar-
heid van de havens en bedrijven 
aan	het	Noordzeekanaal.	Naar	ver-
wachting	is	de	sluis	in	2019	gereed.	

Kijk	 voor	 meer	 informatie	 over	
het	project	Nieuwe	grote	Zeesluis	
IJmuiden	 op	 www.noordholland.
nl		onder	Projecten.

Kom bij BUUV op bezoek
Vanaf vrijdag 7 maart a.s. kun-
nen inwoners zich inschrijven 
op de digitale buurtmarktplaats 
van klussen en diensten. Dan 
gaat de website BUUV.nu offici-
eel in de lucht. Wethouder Ro-
bert Ter Beest verricht de ope-
ningshandeling om 15.00 uur in 
de Bibliotheek Velsen, Dudok-
plein 16 in IJmuiden. Iedereen 
is van harte welkom voor uitleg 
en inschrijving. Koffie, thee, iets 
lekkers en een klein presentje 
staan klaar.

Bij	BUUV	gaat	om	diensten,	die	je	
als bewoners voor elkaar kan doen. 
Zonder	dat	er	direct	iets	tegenover	
staat.	Dit	kan	van	alles	zijn:	koken,	

gezelschap,	 het	 uitlaten	 van	 de	
hond,	 een	 lift	 naar	 de	 dokter,	 een	
klusje	in	huis	of	hulp	in	de	tuin.	Ie-
dereen	 heeft	 wel	 eens	 een	 vraag,	
maar heeft ook iets te bieden.

Meedoen	aan	BUUV	is	eenvoudig.	
Na	inschrijving	via	www.BUUV.nu	
kunnen inwoners berichten plaat-
sen of ergens op reageren. Bent u 
niet	 vertrouwd	met	 de	 computer?	
In	 de	 bibliotheek	 van	 Velsen	 hel-
pen ze u graag op 7 maart 2014. Van 
15.00 uur tot 16.00 uur.

Het	 gaat	 om	 een	 IJmondiaal	 pro-
ject.	In	Heemskerk	en	in	Beverwijk	
gaat de digitale marktplaats gelijk-
tijdig van start.

Promoclip kunstprojecten
Vrijdag 21 februari 2014 lanceerde 
wethouder Annette Baerveldt sa-
men met leerlingen van ontmoe-
tingsschool De Triangel een pro-
moclip over kunstprojecten in het 
onderwijs. Een aantal kinderen 
van de kunstklas van De Triangel 
werd voor de film gefilmd en ver-
richtte samen met de wethouder 
de digitale lancering van de clip 
met een druk op de knop tegen 
het scherm.

Vorig jaar ontstond het idee om de 
resultaten van projecten te presen-
teren aan de hand van een clip. Hier-
voor werden diverse opnames ge-
maakt bij scholen en culturele in-
stellingen om de projecten vast te 
leggen.	 De	 samensteller	 van	 clip	
ging ondermeer langs bij de uitvoe-
ring	van	het	Velsense	Inter	Scholai-
re	 (VIS),	 Let’s	 dance	 Velsen	 en	 di-
verse 25-uurs projecten op de basis-

scholen. Uiteindelijk leidde dit tot 
een mooi overzicht van verschillen-
de kunstvormen in het onderwijs.
De	 uitvoering	 van	 deze	 projecten	
maakt onderdeel uit van het gemeen-
telijk beleid om de jeugd tot achttien 
jaar	vertrouwd	te	maken	met	één	of	
meer kunst- en cultuurvormen en 
jongeren te stimuleren tot actieve 
kunstbeoefening. Hiervoor zet het 
Kunstencentrum	Velsen	namens	de	
culturele instellingen en de biblio-
theek Velsen cultuurcoaches in van-
uit de regeling combinatiefuncties. 

Een andere doelstelling van de coa-
ches is om een brug te slaan tussen 
cultuur	en	onderwijs.	De	clip	is	van-
af	deze	week	te	zien	op	YouTube.	De	
clip is eenvoudig te vinden door in 
de	zoekfunctie	van	YouTube	de	om-
schrijving: combinatiefunctie rege-
ling	cultuur	Velsen	in	te	vullen.	(fo-
to:	Ko	van	Leeuwen)

De IJmondgemeenten werken 
nauw samen op het gebied van 
betere bereikbaarheid, een opti-
maal leefklimaat en het vermin-
deren van autoverkeer in de re-
gio. In de zogeheten Regionale 
Mobiliteitsvisie zijn diverse plan-
nen neergelegd. De raadscom-
missie van de IJmond was vorige 
week positief over de aanpak en 
de inhoud van het pakket maat-
regelen.

In	de	visie	staan	oplossingen,	die	de	
doorstroming van het verkeer ver-
beteren maar tegelijkertijd recht 
doen	aan	het	milieu,	leefbaarheid	en	
veiligheid	 van	 de	 IJmond.	 Maatre-
gelen	als	het	verbeteren	van	(brom)
fietsparkeren en een fietstunnel on-
der de Velsertraverse worden voor-
gesteld.	 Daarnaast	 zet	 de	 IJmond	
in op het verminderen van het aan-
tal	 autobewegingen	 in	 de	 spits.	 Zij	

wil	 in	 samenwerking	met	Rijkswa-
terstaat en de provincie de doorstro-
ming op de hoofdwegen verbeteren 
door bijvoorbeeld de verkeerslich-
ten te koppelen. 

De	regionale	visie	is	opgesteld	in	sa-
menwerking	 met	 provincie,	 Rijks-
waterstaat	 en	 de	Kamer	 van	Koop-
handel.	 Daarnaast	 is	 er	 een	 enquê-
te	 onder	 IJmondbewoners	 gehou-
den en zijn er gesprekken met verte-
genwoordigers uit het bedrijfsleven 
gevoerd.	De	raadscommissie	van	de	
IJmond	toonde	waardering	voor	de	
samenwerking. 

De	 Regionale	 Mobiliteitsvisie	 zal	
in de afzonderlijke gemeenteraden 
worden	 vastgesteld.	 De	 uitvoering	
vindt plaats onder supervisie van de 
IJmondwethouders	 Verkeer.	 Meer	
informatie: www.ijmondbereikbaar.
nl.

Een stap dichterbij

Regionale verkeersaanpak
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Velsense monumenten
nu ook digitaal zichtbaar
Monumenten vallen op in het 
straatbeeld. Maar de Velsense 
monumentale panden zijn ook di-
gitaal te bewonderen.

Vanaf eind februari 2014 zijn alle ge-
gevens	(	inclusief	foto’s	)	van	de	mo-
numenten	 van	 Driehuis,	 Velsen-
Noord	 en	 Velserbroek	 digitaal	 be-

schikbaar op de site van de gemeen-
te	 Velsen.	 Monumenten	 in	 de	 vier	
andere dorpskernen zullen later dit 
jaar gepubliceerd worden. U kunt de 
monumenten vinden via www.vel-
sen.nl	onder	het	kopje	Sport,	Recre-
atie	en	Cultuur.	Daarna	kiest	u	voor	
Monumenten.	 (foto:	 gemeente	 Vel-
sen)

Raadsplein in Stadhuis
Donderdag	 6	 maart	 2014	 is	 er	 om	
19.30	 uur	 weer	 een	 raadsvergade-
ring in de raadzaal van het gereno-
veerde	Stadhuis	aan	het	Plein	1945	
te	IJmuiden.	Vanaf	3	maart	werken	
de	griffie,	het	college	van	B&W	en	de	

overige ambtenaren uit het Beurs-
gebouw in het gerenoveerde deel 
van	 het	 Stadhuis.	 Bezoekers	 voor	
de	 Raadspleinvergaderingen	 zijn	
welkom	via	de	ingang	aan	het	Plein	
1945.

Opknapbeurt havengebied
Maandag 17 maart 2014 start de fir-
ma Kreeft Infra BV namens de ge-
meente Velsen met de herinrichting 
van het Industriegebied IJmuiden-
West.

In	 het	werkgebied	 ten	 zuiden	 van	 de	
Kromhoutstraat	wordt	het	huidige	ri-
ool vervangen en zal er een apart he-
melwaterriool bijkomen. Verder zal de 

openbare ruimte worden opgeknapt. 
Zoals	 nieuwe	 bestrating	 in	 de	 indu-
strietrottoirs en asfalt in de rijbaan. 
Het werk zal gefaseerd worden uitge-
voerd,	zodat	de	overlast	minimaal	is.

Over	 de	 exacte	 planning	 worden	 be-
drijven en bewoners in het gebied tij-
dig geïnformeerd. Het werk zal in het 
najaar van 2015 gereed zijn.

kies op 19 maart
de nieuwe raad

www.DeStemvanVelsen.nl

De website www.velsen.nl is hét startpunt 
voor al uw vragen over de gemeente Vel-
sen. Hier vindt u meer informatie over ver-
gunningen, burgerzaken, buurtbemiddeling, 
bureau discriminatiezaken, ondernemerslo-
ket, openbare ruimte, sociale zaken en nog 
veel meer.

Kunt	u	iets	niet	vinden	of	heeft	u	een	vraag?	Bel	
dan	14	0255	of	kom	langs	bij	het	Klant	Contact	
Centrum	in	het	stadhuis.	Het	KCC	is	geopend	op	
maandag	tot	en	met	vrijdag	van	09.00	tot	16.00	
uur en op donderdagavond van 18.00 tot 20.00 
uur. Voor inhoudelijke vragen over bestem-

mingsplannen,	 omgevingsvergunningen	 of	 vra-
gen	die	daarmee	te	maken	hebben,	kunt	u	een	af-
spraak	 maken	 met	 één	 van	 de	 vakspecialisten	
via 14 0255.

Burgerzaken werkt uitsluitend op afspraak. Via 
onze website www.velsen.nl kunt u 24 uur per 
dag een afspraak maken. U kunt elke werkdag 
van	09.00	tot	17.00	uur	bellen	met	het	Klant	Con-
tact	Centrum:	14	0255.

De	 gemeente	 Velsen	 faciliteert	 meldingen	 of	
klachten	over	discriminatie.	Bij	het	Klant	Con-
tact	Centrum	van	het	stadhuis	kunt	u	een	formu-

lier krijgen waarop u uw melding of klacht kunt 
noteren.	Dit	formulier	kunt	u	sturen	naar	Bureau	
Discriminatiezaken	Kennemerland	in	Haarlem.	
Meer	informatie	op	www.bdkennemerland.nl.

Op	20	augustus	2013	heeft	het	college	van	Bur-
gemeester	 en	Wethouders	 van	Velsen	 besloten	
om vanaf 1 januari 2014 alle formele bekendma-
kingen	van	bijvoorbeeld	vergunningen,	beleid	en	
verordeningen te publiceren in het elektronisch 
gemeenteblad.	De	bekendmakingen	worden	ook	
gepubliceerd	in	de	huis-aan-huisbladen	de	Jut-
ter en de Hofgeest.  Het elektronisch gemeente-
blad is te vinden op www.velsen.nl.

Bekendmakingen

Burgemeester en wethouders van 
de gemeente Velsen maken be-
kend dat zij in de periode van 
15 februari tot en met  21 febru-
ari 2014 de volgende aanvragen 
voor een omgevingsvergunning 
hebben ontvangen op grond van 
de Wet algemene bepalingen om-

gevingsrecht. De datum van ont-
vangst is tussen haakjes vermeld.

IJmuiden
Rijnstraat	 73	 bov,	 plaatsen	 satel-
lietschotel	 voorgevel	 (20/02/2014)	
w14.000072;
Bonekampstraat	 13,	 plaatsen	 dak-

kapel	 (voorgevel)(19/02/2014)	
w14.000069;
Dudokplein	 10,	 plaatsen	 winkel-
wagen	 opstelplaats	 (20/02/2014)	
w14.000073;
Trompstraat	 142,	 plaatsen	 dakop-
bouw	(17/02/2014)	w14.000063.

Driehuis 
Van	Maerlantlaan	 12,	 plaatsen	dak-
kapel	 (voorgevel)	 en	 maken	 2	 in-
terne	 doorbraken	 (17/02/2014)	
w14.000064.

Santpoort-Noord
Dinkgrevelaan	 32,	 vergroten	 school	

Aanvragen
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(20/02/2014)	w14.000071;
Duin	en	Kruidbergerweg	91,	kappen	
boom	(20/02/2014)	w14.000077;
Santpoortse	 Dreef	 ong.,	 kappen	 4	
bomen	(20/02/2014)	w14.000076;
Hagelingerweg	 ong.,	 herinrich-
ten rotonde Hagelingerweg 
(20/02/2014)	w14.000074;	
Hoofdstraat	 105,	 plaatsen	 dakop-
bouw	(18/02/2014)	w14.000067.

Santpoort-Zuid
Brederoodseweg	 106,	 kappen	 boom	
(21/02/2014)	w14.000075.

Velsen-Zuid
Minister	van	Houtenlaan	31,	kappen	
3	bomen	(19/02/2014)	w14.000070;
J.	 Kostelijklaan	 26,	 kappen	 boom	
(17/02/2014)	w14.000065.

Velserbroek
Mandenmakerstraat	 1,	 maken	
grondkerende	 wand/damwand	 bij	
nieuw	te	graven	vijver	(19/02/2014)	
w14.000068

Velsen-Noord
Reyndersweg	7,	vergroten	strandpa-
viljoen	(17/02/2014)	w14.000066.

Welstand
Voor zover de ingediende aanvragen 
voor een omgevingsvergunning be-
trekking hebben op een bouwactivi-
teit kunnen deze worden voorgelegd 
aan	de	commissie	Stedelijk	Schoon	
Velsen. Voor meer informatie over 
welstand: 140255.

Aanvragen (vervolg)

Besluiten
Burgemeester en wethouders van 
Velsen hebben de hierna volgen-
de besluiten genomen.  Op grond 
van de Algemene wet bestuurs-
recht 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 Bur-
gemeester van Velsen, Postbus 
465, 1970 AL IJmuiden), dan wel 
langs elektronische weg (elektro-
nisch formulier op www.velsen.nl; 
werkt alleen in combinatie met in-
loggen via DigiD). In spoedeisen-
de gevallen kan een voorlopige 
voorziening worden gevraagd bij 
de voorzieningenrechter van de 
rechtbank Noord-Holland, loca-
tie Haarlem, sector bestuursrecht, 
Postbus 1621, 2003 BR Haarlem. 
Een voorlopige voorziening kan 
alleen worden aangevraagd, in-
dien er ook een bezwaarschrift is 
ingediend. De verzenddatum van 
het besluit is tussen haakjes ver-
meld.

Verleende omgevingsvergunnin-
gen - reguliere procedure

Het college van Burgemeester en 
wethouders van Velsen heeft een 
omgevingsvergunning verleend 
voor: 

IJmuiden
Kievitlaan	 18,plaatsen	 dakkapel	
en erker voorgevel en uitbreiding 
zij-	 en	 achtergevel	 (24/02/2014)	
w13.000503;
Kromhoutstraat	 ong.,	 oprich-
ten	 bedrijfsgebouw	 (20/02/2014)	
w13.000541;
Heerenduinweg	 12,	 kappen	 boom	
(24/02/2014)	w14.000048;
Dudokplein	 ong.,	 kappen	 2	 bomen	
(24/02/2014)	w14.000039;
Vierkante	Bos	ong.,	kappen	3	bomen	
(24/02/2014)	w14.000040;
Bramenvlak	 ong.,	 kappen	 boom	
(24/02/2014)	w14.000038.

Driehuis
Geen	mededelingen

Santpoort-Noord
Biallosterskilaan	 55,	 kappen	 boom	
(24/02/2014)	w14.000034;
Kerkerinklaan	 7,	 kappen	 boom	
(24/02/2014)	w14.000046;
Duin-	 en	 Kruidbergerweg	 89,	 ge-
bruik weiland als parkeerterrein tij-
dens	 Pinkstermarkt	 (24/02/2014)	
w14.000031.

Santpoort-Zuid
Willem	 de	 Zwijgerlaan	 4,	 kappen	
boom	(24/02/2014)	w14.000058;
Anna	 van	 Burenlaan	 13,	 kappen	 12	
bomen	(24/02/2014)	w14.000026.	

Velsen-Zuid
Meervlietstraat	 34,	 verbouwen	
rijksmonument	 (19/02/2014)	
w13.000551.

Velsen-Noord
Geen	mededelingen

Velserbroek
Geen	mededelingen

Geweigerde omgevingsvergun-
ning
Het college van Burgemeester en 
wethouders van Velsen heeft een 
omgevingsvergunning geweigerd 
voor: 

IJmuiden
Loggerstraat	 19	 D,	 legaliseren	 ver-
diepingsvloer en strijdig plano-
logisch gebruik in bedrijfshal 
(24/02/2014)	w13.000432.

Vergunningen Algemene Plaat-
selijke Verordening

Evenementen art. 2:17 APV
IJmuiden/Spaarnwoude/Velser-
broek
10	 tot	 en	 met	 13	 juni	 2014,	 avond-
vierdaagse	 Velserbroek,	 door	 Vel-
serbroek	en	omgeving	(20/02/2014)	
u14.000520;
22	en	23	maart	2014,	NK	Kitebuggy	
wedstrijden	op	strand	IJmuiderslag	
(21/02/2014)	u14.001148;
7	 tot	 en	 met	 9	 juni	 2014,	 interna-
tional	 Modelbootregatta,	 Spaarn-
woude,	 bij	 modelbootvijver	 De	 Ven	
(24/02/2014)
u14.000938.

Ontheffing kamperen buiten 
kampeerterrein art 4:26 APV
Velsen-Noord
op	24	en	25	juli	Sportpark	Rooswijk	
(21/02/2014)	u.13.002237.

Venten artikel 5:15 APV
ijsverkoop gemeente Velsen van 
1 maart tot 1 november 2014 
(19/02/2014)	u14.001784.

Standplaats 5:18 APV
verkoop	 van	 oliebollen,	 Lange	
Nieuwstraat	 t.h.	 van	 K.	 Zegelstraat	
periode van 11 oktober tot en met 
31	 december	 2014	 (19/02/2014)	
u14.001828.

Verordening Starterslening Velsen 2013
Burgemeester en wethouders 
van Velsen maken met inachtne-
ming van artikel 139 Gemeente-
wet bekend dat de raad van Vel-
sen in zijn vergadering van 6 fe-
bruari 2014 heeft besloten:

-	 de	 Verordening	 Staterslening	
Velsen 2014 vast te stellen;

-	 de	 Verordening	 Starterslening	
Velsen 2014  in werking  te laten 
treden daags na bekendmaking;

Inwerkingtreding
Deze	verordening	treedt	in	werking	
op de dag na deze bekendmaking.

Inhoud
Startersleningen	 kunnen	 worden	
aangevraagd voor het verwerven 
van nieuw gebouwde koopwonin-
gen	in	IJmuiden,	waarvan	de	bouw	
begint	 na	 deze	 bekendmaking.	 De	
verwervingskosten mogen niet ho-
ger	 zijn	 dan	 €	 220.000.	 De	 star-
terslening	 bedraagt	 maximaal	 €	
20.000.

Ter inzage
De	 tekst	 van	 (de	wijziging	 van	 de)	
verordening is in het elektronisch 
gemeenteblad gepubliceerd.  Een 
uitdraai van het elektronisch ge-
meenteblad is ook in te zien bij de 
balie	van	het	stadhuis.		De	verorde-
ning wordt ook gepubliceerd op de 
website van de gemeente Velsen: 
www.velsen.regelingenbank.nl.
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Raadsplein 6 maart 2014
Op 6 maart 2014 om 19.30 uur vergadert de gemeenteraad. De raads-
vergadering is openbaar en vindt plaats in de gerenoveerde raadzaal 
van het stadhuis Velsen. De ingang voor de vergadering is aan het 
Plein 1945.

1	 Opening
2	 Actualiteitenuurtje*
 - inspreken inwoners
 - vragenhalfuurtje raadsleden
3	 Vaststellen:	notulen	en	besluitenlijst	raadsvergadering	6	februari	2014
4	 Afhandelen:	Lijst	van	aan	de	raad	gerichte	brieven
5	 Actualisatie	Lokaal	Verkeers-	en	Vervoerplan	(LVVP)
6	 Financiële	 verordening,	 Toetsingskader	 garanties,	 borgstellingen	 en	

verstrekking	van		geldleningen	en	het	Afwijkingenbeleid
7	 Bestemmingsplan	Curaçaostraat
8	 Papierloos	werken
9	 Fractieverantwoording	2013
10	 Regionale	Mobiliteitsvisie
11	 Consultatie:	 Voornemen	 tot	 vernieuwing	 achtervang	 overeenkomst	

met	het	Waarborgfonds		Sociale	Woningbouw	(WSW)
12	 Ontslagverzoek	van	mevrouw	J.P.E.M.	Huijs,	raadsgriffier
13	 Benoeming	raadsgriffier	

Over	de	onderwerpen	die	op	de	agenda	staan	kan	niet	worden	ingesproken,	
wel	kan	schriftelijk	een	reactie	worden	gegeven.	Indien	deze	tijdig	is	inge-
leverd	–	dat	kan	ook	via	de	mail	naar	griffier@velsen.nl,	–	dan	wordt	de	re-
actie vóór de vergadering naar de raadsleden doorgestuurd.

Het	 raadspleinboekje	 en	 de	 nieuwsbrief	Raadsplein	 liggen	 ter	 inzage	 bij	
de	receptie	van	het	stadhuis,	evenals	bij	de	bibliotheek	aan	het	Dudokplein	

te	IJmuiden	en	de	bibliotheek	van	Velserbroek	aan	het	Maanbastion.	Ook	
kunt u de agenda en onderliggende stukken bekijken via de website raad.
velsen.nl

De	raadsvergadering	is	live	te	volgen	op	RTV	Seaport	en	raad.velsen.nl.	Een	
samenvatting van de raadsvergadering is terug te zien in de week na de ver-
gadering	op	RTV	Seaport	en	via	uitzending	gemist	op	www.rtvseaport.nl

*Raadsvergadering – ‘actualiteitenuurtje’
19.30	–	20.00	–	inwoners	aan	het	woord
Inwoners	die	zich	van	te	voren	hebben	aangemeld	kunnen	gedurende	2	mi-
nuten	een	boodschap	meegeven	aan	de	raadsleden.	Dit	is	niet	bedoeld	om	
in	 te	 spreken	 over	 onderwerpen	 die	 op	 de	 agenda	 staan,	maar	 om	 ande-
re	actuele	en/of	dringende	zaken	onder	de	aandacht	van	de	raadsleden	te	
brengen.	Deze	inbreng	moet	wel	betrekking	hebben	op	onderwerpen	waar	
de	raad	over	gaat	of	die	relevant	zijn	voor	de	raad.	Aanmelden:	telefonisch	
(0255-567502)	of	via	de	mail	(griffier@velsen.nl)	tot	uiterlijk	16.00	uur	op	
de woensdag vóór de raadsvergadering.

De	raad	heeft	in	zijn	vergaderingen	van	6	februari	2014,	voortgezet	op	11	fe-
bruari	2014,		een	besluit	genomen	over	de	volgende	onderwerpen:

•	Invoeren	starterslening	voor	nieuwbouwwoningen	IJmuiden
•	Regionaal	beleidskader	decentralisatie	AWBZ
•	Beleidsplan	Jeugdhulp	IJmond	gemeenten	2015-2018
•	Kadernota	Verbonden	Partijen
•	Bijdrage	nieuw	verdeelsysteem	huurwoningen	woningcorporaties
•	Rekenkameronderzoek	Onderwijshuisvesting
•	Vrijwillige	inzet	in	Velsen	2014-2017
•	Benoeming	bestuurslid	Stichting	Openbaar	Primair	Onderwijs	IJmond

Aanwijzing brugdagen 2014
Burgemeester en wethouders van 
de gemeente Velsen hebben in de 
vergadering van 18 februari 2014 
besloten	vrijdag	2	mei	2014	(dag	na	

1	mei)	en	vrijdag	30	mei	2014	 (dag	
na	 Hemelvaart)	 aan	 te	 wijzen	 als	
brugdag	 (verplichte	 vrije	 dag	 voor	
medewerkers	van	de	Gemeente	Vel-

sen).	Op	deze	dag	zijn	de	gemeente-
lijke panden gesloten. Het besluit 
treedt in werking op de dag na offi-
ciële	bekendmaking	en	ligt	voor	ie-

dereen kosteloos ter inzage bij de 
afdeling	 Human	 Resources	 van	 de	
gemeente Velsen.
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Gemeentelijke belastingen
Waarom gemeentelijke belastingen?
De gemeente zorgt voor een goed leef-, woon- en werkklimaat in Velsen. 
Daaronder vallen bijvoorbeeld het ophalen van huisvuil, aanleg en onder-
houd van riolering, onderhoud van groen en straatverlichting. Deze taken 
worden o.a. uit de gemeentelijke belastingen betaald.

Aanslagbiljet bewaren
De gemeente combineert de belangrijkste gemeentelijke belastingen én 
de WOZ-beschikking op één aanslagbiljet. 
De WOZ-waarde wordt gebruikt voor de onroerende-zaakbelastingen, 
maar ook voor de inkomstenbelasting 2014 en de waterschapsheffingen 
2014. U doet er zeer verstandig aan het aanslagbiljet goed te bewaren, 
omdat u de WOZ-waarde moet opgeven bij uw verzoek tot teruggaaf In-
komstenbelastingen 2014. 

De belastingen die u op het gemeentelijk aanslagbiljet kunt aan-
treffen 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 2014
Onroerende zaakbelastingen
• voor de eigenaar van een woning  0,1137% van de WOZ-waarde
• voor de eigenaar van een niet-woning 0,2473% van de WOZ-waarde
• voor de gebruiker van een niet-woning  0,1988% van de WOZ-waarde

Rioolheffing
• Rioolheffing voor de eigenaar     €  101,95
• Rioolheffing voor de gebruiker    €    72,67
• Rioolheffing voor de eigenaar, uitsluitend hemelwaterafvoer €    50,97
• Rioolheffing voor de gebruiker, uitsluitend hemelwaterafvoer €    36,33

Afvalstoffenheffing     € 343,72

Hondenbelasting
Eerste hond     €   87,01
Tweede hond     €  110,21
Elke volgende hond     €  123,79

Informatie en vragen
Internet: www.velsen.nl
Vragen over de aanslag/beschikking 0255 - 567 200
Vragen over de betaling/aanmaning  0255 - 567 345
Vragen over automatische incasso  0255 - 567 345
Vragen over kwijtschelding   0255 - 567 200

Postadres: Gemeente Velsen, Postbus 465,  1970 AL IJmuiden
Bezoekadres:  Gemeente Velsen, Dudokplein 1,  1971 EN IJmuiden
Openingstijden:  maandag  t/m vrijdag van 08.30-17.00 uur

Meer informatie op de gemeentelijke website www.velsen.nl

Uitleg gemeentelijke 
belastingen
Op het verzamelbiljet vindt u naast 
de WOZ-waarde ook verschillende 
belastingen. Hierna leest u een kor-
te uitleg per belastingsoort. 

Onroerende zaakbelastingen
De onroerende zaakbelastingen 
(OZB) zijn belastingen op onroe-
rende zaken, zoals een woning, een 
bedrijfsgebouw of een stuk grond. 
Wanneer u een woning, gebouw of 
stuk grond huurt of in bezit heeft, 
wordt OZB geheven. 

Er zijn twee soorten onroerende 
zaakbelastingen: 
a.   Eigenarenbelasting: als u op 1 ja-
  nuari 2014 als eigenaar van een 
  onroerende zaak bij het Kadaster 
  bekend staat, moet u OZB aan de 
       gemeente betalen. 
b.  Gebruikersbelasting: als u op 1 ja-
  nuari 2014 als gebruiker van een 
  onroerende zaak, niet zijnde een 
  woning, bekend staat, moet u OZB 
       aan de gemeente betalen. 

Verhuizing en de OZB 
Als u verhuist of uw woning ver-
koopt na 1 januari 2014 heeft u geen 
recht op vermindering van de aan-
slag. De onroerende zaakbelastin-
gen zijn tijdstipbelastingen. Dit be-
tekent, dat voor de oplegging van de 
aanslag de situatie op 1 januari 2014 
bepalend is. Met wijzigingen in de 
loop van het jaar mag de gemeente 
geen rekening houden. 

Rioolheffing
Over elke onroerende zaak die di-
rect of indirect is aangesloten op de 
gemeentelijke riolering wordt ri-
oolheffing geheven. In ruil daarvoor 
zorgt de gemeente voor aanleg, on-
derhoud en vervanging van de ri-
olering. Met een onroerende zaak 
wordt niet alleen een woning be-
doeld, maar ook elk zelfstandig te ge-
bruiken deel daarvan, bijvoorbeeld 
een appartement, een boven-  of be-
nedenwoning, of een bedrijfsruimte.

Er zijn twee soorten rioolheffingen: 
a.  Eigenarenheffing: als u op 1 januari 
  2014 als eigenaar van een onroeren-
  de zaak bij het Kadaster bekend 
  staat, moet u Rioolheffing Eigen-
       dom aan de gemeente betalen.

b.  Gebruikersheffing: als u op 1 januari 
  2014 als gebruiker van een onroe-

  rende zaak bekend staat, moet u 
       Rioolheffing Gebruik aan de 
       gemeente betalen. 

Rioolheffing voor panden waar-
van slechts hemelwater wordt 
afgevoerd (garages)
Met ingang van het belastingjaar 
2008 is de Wet gemeentelijke water-
taken in werking getreden. Met de-
ze wet heeft de gemeente meer wette-
lijke verplichtingen gekregen. Naast 
dat gemeenten verantwoordelijk zijn 
voor de inzameling en het transport 
van afvalwater van woningen en be-
drijven, heeft de gemeenten nu ook 
verantwoordelijkheid gekregen voor 
hemelwater (regenwater) en grond-
water.
Op grond van deze wet heeft de ge-
meenteraad besloten, dat panden 
waarvan slechts hemelwater wordt 
geloosd op de riolering niet langer 
meer vrijgesteld zijn voor de riool-
heffing. De rioolheffing zal zowel aan 
de eigenaar als de gebruiker van deze 
panden worden opgelegd.  
Bij de rioolheffing wordt geen onder-
scheid gemaakt of het pand direct of 
indirect is aangesloten op de gemeen-
telijke riolering. 
Met ingang van het belastingjaar 2013 
heeft de gemeenteraad de tarieven 
voor panden, waarvan slechts hemel-
water wordt geloosd op de gemeente-
lijke riolering, vastgesteld op de helft 
van de algemene tarieven rioolheffing. 

Hondenbelasting
Houdt u één of meer honden, dan bent 
u verplicht hiervan aangifte te doen 
voor de hondenbelasting. U kunt het 
aangiftebiljet hondenbelasting te-
lefonisch opvragen bij de gemeente 
Velsen (0255-567200) of afhalen bij 
de receptie van het Stadhuis, Dudok-
plein 1 te IJmuiden. U kunt het  biljet 
ook downloaden via internet. Ga naar 
www.velsen.nl, Digitaal Loket.  

Heeft u geen hond(en) meer dan kunt 
u dit melden via het afmeldingsbiljet 
hondenbelasting. 
U kunt dit afmeldingbiljet telefo-
nisch opvragen bij de gemeente Vel-
sen (0255-567200) of afhalen bij de 
receptie van het Stadhuis, Dudok-
plein 1 te IJmuiden. U kunt het  biljet 
ook downloaden via internet. Ga naar 
www.velsen.nl, Digitaal Loket.

>  Lees verder op de volgende pagina.
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Wet Waardering Onroerende Zaken (WOZ)
In de wet WOZ staat dat de waar-
de van alle onroerende zaken be-
paald moet worden op een lande-
lijke uniforme peildatum. Voor 
het WOZ-tijdvak 2014 is de peil-
datum 1 januari 2013. Dit bete-
kent dat de waarde van de onroe-
rende zaak op 1 januari 2013 bepa-
lend is voor de WOZ-waarde. Die 
waarde gebruikt de gemeente als 
basis voor de aanslag onroerende 
zaakbelastingen 2014.

Jaarlijkse herwaardering
Elke Nederlandse gemeente moet 
jaarlijks alle onroerende zaken in haar 
gemeente herwaarderen. Het nieuwe 
bedrag van de WOZ-waarde staat elk 
jaar op uw verzamelbiljet.

Waardepeildatum
Voor de taxatie van de WOZ-waar-
de wordt gekeken naar de verkoop-
prijzen die gerealiseerd zijn rond de 
waardepeildatum. Deze waardepeil-
datum ligt in het verleden om de ge-
meente de gelegenheid te geven de 
verkoopprijzen zorgvuldig te analy-
seren. De peildatum voor de WOZ-
waarde in 2014 is 1 januari 2013. 

Waardebepaling
De wet WOZ schrijft voor dat er bij de 
waardebepaling uit wordt gegaan van 
de situatie dat de onroerende zaak 
leeg wordt verkocht en onmiddellijk 
in gebruik kan worden genomen. Bij 
woningen is dat de vrije verkoopwaar-
de van de onroerende zaak. Er mag 
dus geen rekening gehouden worden 
met onder meer het waardedrukken-
de effect van verhuur of erfpacht. 

Waardering van courante onroe-
rende zaken
Met courante onroerende zaken wor-
den woningen, winkels, kantoren en 
dergelijke bedoeld. Voor de waarde-
bepaling beschikt de gemeente over 
allerlei informatie, zoals metingen 
en verkoopprijzen uit het Kadaster, 
huurprijzen, panoramafoto’s, lucht-
foto’s en al eerder door de gemeen-
te vastgelegde gegevens. Deze infor-
matie vult de gemeente aan met gege-
vens over veranderingen in de afgelo-
pen periode, zoals verbouwingen en 
dergelijke. Nadat de kenmerken van 
uw onroerende zaak zijn vastgesteld, 
wordt onderzocht of de prijzen van 
vergelijkbare onroerende zaken die 
rond 1 januari zijn verkocht markt-
conform waren. Er vindt een vergelij-
king plaats van verschillende onroe-
rende zaken in de omgeving. 
Niet iedere onroerende zaak wordt 
bekeken. Vaak is het bezoeken van één 
of een beperkt aantal onroerende za-
ken  in een straat of buurt voldoende 
om tot een waardetaxatie te komen.  
Aan de hand van de verkoopprijzen 
rond 1 januari 2013, de kenmerken 
van de onroerende zaken en rekening 
houdend met de onderlinge verschil-
len wordt de waarde van uw onroe-
rende zaak bepaald. 

Inlichtingenformulier marktana-
lyse
Op grond van de ‘Uitvoeringsrege-
ling instructie waardebepaling Wet 
WOZ’ moet de gemeente een perma-
nente marktanalyse uitvoeren van de 
verkooptransacties van woningen en 
niet-woningen. De gemeente stuurt 

de nieuwe eigenaar een inlichtingen-
formulier voor de marktanalyse. Eige-
naren zijn verplicht die informatie te 
verstrekken; dat staat in de Algemene 
wet inzake rijksbelasting. In de Wet 
WOZ wordt daarnaar verwezen in ar-
tikel 30, lid 1.

Waarderen andere onroerende 
zaken

Courante niet-woningen, zoals 
winkels en kantoren, heeft de ge-
meente ingedeeld in klassecombi-
naties en gewaardeerd op basis van 
beschikbare huurcijfers en koop-
sommen. 
Voor de waardering van incouran-
te niet-woningen, zoals scholen, 
maakt de gemeente gebruik van de 
TIOX-applicatie van het WOZ-da-
tacenter van de Vereniging van Ne-
derlandse Gemeenten (VNG). Met 
deze applicatie kunnen gemeenten 
en hun taxatiebureaus deze onroe-
rende zaken online waarderen aan 
de hand van landelijke taxatiewij-
zers van de VNG. 

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 het ver-
keerde aan het begin van het kalen-
derjaar waarvoor de waarde wordt 
vastgesteld; in dit geval dus op 1 janu-
ari 2014. Dat geldt in de situatie dat 
een onroerende zaak: 

opgaat in één of meer andere on-
roerende zaken;
verandert als gevolg van bouw, ver-

bouwing, verbetering, afbraak of 
vernietiging, dan wel van veran-
derde bestemming;
van waarde verandert als gevolg 
van een andere, specifiek voor de 
onroerende zaak geldende bijzon-
dere omstandigheid. 

In aanbouw
De wet WOZ eist van de gemeente dat 
ook onroerende zaken in aanbouw 
worden getaxeerd. Voor in aanbouw 
zijn onroerende zaken moet een ge-
taxeerde waarde vastgesteld worden 
voor het gedeelte dat gereed is op 1 ja-
nuari van het belastingjaar (in dit ge-
val 2014). 

Taxatieverslag
Als u een nadere onderbouwing van 
de waardebepaling van uw woning 
wilt, kunt u een taxatieverslag van uw 
onroerende zaak schriftelijk opvra-
gen bij de werkeenheid Belastingen 
en Invordering of via www.velsen.nl, 
woz-loket. Daar kunt u ook een taxa-
tieverslag opvragen van een niet-wo-
ning. Meer informatie over de waar-
debepaling en de wet WOZ kunt u vin-
den op de site www.wozinformatie.nl/
publieksinformatie. 

Waarderingskamer
De Waarderingskamer (een zelfstan-
dig onderdeel van het ministerie van 
Financiën) is een onafhankelijk or-
gaan dat erop toeziet dat gemeenten 
alle panden zorgvuldig waarderen 
met in achtneming van de Wet WOZ. 
Meer informatie op de site www.
waarderingskamer.nl. 

Betaling belastingen
Het totaalbedrag van de aan-
slag dient u binnen de betaal-
termijnen te voldoen. Deze ter-
mijnen staan vermeld op de 
aanslag. Voor betalingen kunt 
u gebruik maken van de ac-
ceptgirokaarten, automati-
sche incasso of internetban-
kieren. Let u er, in het laatste 
geval, a.u.b. goed op dat u de ge-
gevens juist overneemt.

Automatische incasso
Als het totaalbedrag van uw aan-
slag meer dan € 50,00 en minder 
dan € 3.000,00 is, kunt u de ge-
meente machtigen voor automa-
tische incasso van  het aanslag-
bedrag. Het totaalbedrag van de 
aanslag wordt dan in 10 termij-

nen van uw rekening afgeschre-
ven, rond de laatste werkdag van 
iedere maand. Voor andere belas-
tingsoorten is automatische in-
casso niet mogelijk. Als de machti-
ging wordt ingetrokken geldt, ook 
voor deze aanslag (ook al is op de 
voorzijde anders vermeld) de wet-
telijke vervaldag, te weten de aan-
slag moet worden betaald uiterlijk 
2 maanden na de dagtekening van 
het aanslagbiljet. De machtiging-
kaart zit bij uw aanslag. 

Te late betaling
Bij te late betalingen neemt de ge-
meente maatregelen om het geld 
te innen; daar worden extra kosten 
voor in rekening gebracht.

>  Vervolg uitleg belastingen

Honden moeten in Velsen worden 
aangelijnd en hondenpoep moet 
worden opgeruimd. Op een aantal 
plaatsen mogen honden loslopen. 
Meer daarover kunt u lezen in bro-
chure ‘Hondenbeleid Velsen. Ieder-
een blij met uw hond’. Deze staat op 
www.velsen.nl onder Digitaal Lo-
ket; u kunt hem ook afhalen bij de re-
ceptie van het stadhuis, Dudokplein 
1 in IJmuiden. Telefonisch aanvra-
gen kan ook via 0255-567200.

Afvalstoffenheffing
Wekelijks laat de gemeente uw 
huisvuil ophalen door HVC (vroe-
ger Reinunie). Voor de kosten van 
inzameling en verwerking van uw 
huishoudelijk afval vraagt de ge-
meente van u een bijdrage in de 
vorm van een aanslag afvalstoffen-
heffing. 

 
Verhuizing en belastingen
Als u in de loop van 2014 naar een 
andere gemeente verhuist, dan 
heeft u recht op vermindering van 
de aanslag rioolheffing (gebruik), 
hondenbelasting en afvalstoffen-
heffing. De bedragen zullen wor-
den verminderd voor de periode 
dat u niet meer in de gemeente Vel-
sen woont. Bij de berekening daar-
van wordt uitgegaan van de datum 
waarop u zich heeft laten uitschrij-
ven in het bevolkingsregister. Laat 
uw verhuizing daar dus tijdig in op-
nemen.  

U hebt geen recht op verminde-
ring van de aanslag rioolheffing (ei-
gendom), omdat die aanslag wordt 
vastgesteld naar de toestand op 1 ja-
nuari 2014. Met wijzigingen in de 
loop van het jaar mag de gemeente 
geen rekening houden.

•

•

a)

c)

b)
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Kwijtschelding aanvragen
In een aantal gevallen kan een 
belasting worden kwijtgeschol-
den. Soms gaat dat automa-
tisch, in andere gevallen moet u 
dat aanvragen met het verzoek-
formulier kwijtschelding. 

Wanneer kwijtschelding?
Als u een inkomen op of iets bo-
ven het minimum heeft, is de kans 
groot dat u in aanmerking komt 
voor kwijtschelding. Bijvoorbeeld 
omdat u een (lage) uitkering ont-
vangt vanuit de bijstand, AOW, 
voor werkloosheid of arbeidson-
geschiktheid, of omdat u het mini-
mumloon verdient. 

Welke belastingen?
U kunt kwijtschelding aanvragen 
voor: 
• rioolheffing
• afvalstoffenheffing
• hondenbelasting (1e hond) 
• onroerende zaakbelasting 
   (eigenaarsdeel)

Automatische kwijtschelding 
in 2014
Als u in 2013 volledige kwijtschel-
ding van de gemeentelijke belas-
tingen heeft ontvangen, kan de ge-
meente – onder bepaalde voor-
waarden – advies inwinnen of u 
daar in 2014 ook voor in aanmer-
king komt. Dat kan alleen als u de 
gemeente toestemming heeft gege-

ven om die informatie op te halen 
bij het Inlichtingenbureau (www.
inlichtingenbureau.nl).

Het Inlichtingenbureau con-
troleert uw financiële situatie 
(maandinkomen, vermogen en mo-
torvoertuigbezit) en adviseert de 
gemeente over de kwijtschelding. 
Op het verzamelbiljet is de auto-
matische kwijtschelding verwerkt 
achter de rubriek ‘automatisch 
verleende kwijtschelding’. 

Tijdig aanvragen
Als u geen automatische kwijt-
schelding krijgt, kunt u kwijtschel-
ding aanvragen met het verzoek-
formulier kwijtschelding. 

Het verzoekformulier 
kwijtschelding
Nadat u de aanslag(en) hebt ont-
vangen, kunt u het verzoekformu-
lier kwijtschelding telefonisch op-
vragen bij de gemeente Velsen 
via het algemene nummer 0255- 
567200, of afhalen bij de recep-
tie van het Stadhuis, Dudokplein 1 
te IJmuiden. U kunt het formulier 
ook downloaden via internet. Ga 
naar www.velsen.nl, Digitaal Lo-
ket.

Bezwaar maken
U kunt alleen schriftelijk bezwaar 
maken tegen uw aanslag/Woz-be-
schikking. Dat moet binnen zes 
weken na de datum op uw aanslag 
of beschikking.  

In uw bezwaarschrift vermeldt u uw 
aanslagnummer, uw naam, adres, te-
lefoonnummer en de datum waarop 
u uw bezwaarschrift opstelt en de re-
den van uw bezwaar. Daarna onderte-
kent u het bezwaarschrift en stuurt u 
dit naar de heffingsambtenaar, wer-
keenheid Belastingen en Invordering, 
Postbus 465, 1970 AL IJmuiden. Bin-
nen twee weken na ontvangst krijgt 
daarvan een schriftelijke bevestiging. 
Elektronische bezwaarschriften wor-

den niet in behandeling genomen. 

Ook als u bezwaar heeft ingediend, 
moet u toch eerst uw aanslag beta-
len. De gemeente neemt elk binnen-
gekomen bezwaar serieus. Als uw be-
zwaarschrift gegrond blijkt, krijgt u 
het teveel betaalde bedrag terug. U 
kunt geen bezwaar maken tegen de 
hoogte van de tarieven; die heeft de 
gemeenteraad vastgesteld. 

U kunt zelf bezwaar maken of iemand 
anders vragen om dat voor u te doen. 
Als u iemand machtigt om namens u 
bezwaar te maken, moet u bij het be-
zwaar wel een ondertekende machti-
ging doen.

Digitale aanslag
Van een papieren aanslagbiljet 
naar een digitaal aanslagbiljet.

Steeds meer bedrijven en organi-
saties maken gebruik van internet-
bankieren om facturen, aanslagen 
en waardedocumenten digitaal aan 
te leveren. Sinds 1 december 2012 
biedt de gemeente Velsen haar in-
woners nu de mogelijkheid om de 
gemeentelijke belastingaanslag di-
gitaal te ontvangen. De betalings-
wijze is het zelfde als via een ‘pa-
pieren’ aanslag en is vermeld op de 
achterzijde van het aanslagbiljet. 

Uw digitale aanslag wordt 7 jaar be-
waard binnen uw internetbankie-
ren.

Op het aanslagbiljet kan het volgen-
de zijn opgenomen: ‘Uw WOZ-be-
schikking, uw aanslag onroerende 
zaakbelasting, afvalstoffenheffing, 
rioolheffing en hondenbelasting.’

Wilt u uw gemeentelijke aanslag 
in het vervolg digitaal ontvangen, 
meldt u zich dan aan via www.vel-
sen.aanmeldenvoorfinbox.nl

WOZ-bezwaar laten indienen door bureau
De laatste tijd verschijnen in de 
pers regelmatig berichten over 
bureaus en makelaars die zich 
opwerpen als belangenbeharti-
ger voor de burger bij de bezwa-
renafhandeling Wet Waardering 
onroerende zaken. Argumenten 
zoals: “WOZ-waarde te hoog? 
Wij maken gratis bezwaar voor 
u!” worden aangehaald om hen 
kosteloos (no cure no pay) in te 
schakelen voor het indienen van 
een bezwaarschrift. Het klinkt 
mooi, maar hoe werkt het nu ei-
genlijk?

Het is belangrijk om te weten dat de-
ze bureaus en makelaars voor zaken 
waarbij het bezwaar is toegekend en 
de WOZ-waarde is gewijzigd, de vol-
gende door regelgeving vastgestelde 
kostenvergoeding van de gemeente 
krijgen:

• Vergoeding voor het indienen be-
zwaarschrift bedraagt € 243,-

• Vergoeding voor het bijwonen 
hoorzitting bedraagt € 243,-

• Vergoeding voor het indienen 
taxatierapport bedraagt € 242,-

• Totale vergoeding aan bureau/
makelaar bedraagt € 728,-

Deze kosten kunnen nog verder op-
lopen als het een niet-woning be-
treft of als een beroepsprocedure 
volgt.

In de praktijk komt het er op neer 
dat als in een bezwarenprocedu-
re in 2014 de WOZ-waarde van een 
woning met € 10.000,- wordt aan-
gepast, dit een vermindering van de 
aanslag oplevert van € 11,37. Het bu-
reau of makelaar krijgt vervolgens 
voor zijn werkzaamheden een be-
drag van € 728,- uitbetaald. Deze 
kosten worden gedekt uit de algeme-

ne middelen van de gemeente. Dat 
kan gevolgen hebben voor het geld 
dat de gemeente heeft voor andere 
voorzieningen.

Bezwaar maken
De gemeente doet haar best de 
WOZ-waarde zo nauwkeurig mo-
gelijk te bepalen. Als u van mening 
bent dat de gemeente niet correct 
heeft vastgesteld, kunt u dit eenvou-
dig via een bezwaarschrift aan de ge-
meente kenbaar maken. Een taxatie-
rapport hoeft niet te worden opge-
maakt en meegezonden. Een taxa-
tierapport in de bezwaarfase heeft 
niet per se een toegevoegde waarde. 
De gemeente wil net als u graag dat 
de WOZ-waarde klopt. Wij hebben 
er geen enkel belang bij om de WOZ-
waarde te hoog vast te stellen. 

Als blijkt dat wij de WOZ-waar-
de van uw woning niet correct heb-

ben vastgesteld  dan  passen we deze 
graag voor u aan.

In beroep tegen de uitspraak
Heeft u een bezwaarschrift inge-
diend, en bent u het niet eens met 
de uitspraak van de gemeente, dan 
staat het u uiteraard vrij om al dan 
niet onder begeleiding van een bu-
reau of makelaar tegen de uitspraak 
in beroep te gaan.

Vragen
Heeft u nog vragen? Belt u dan met 
de medewerkers van het KCC van 
de gemeente Velsen via telefoon-
nummer 0255 567200 of stuur een 
e-mail naar belastingen@velsen.nl. 
En doet u dat vooral ook als u vra-
gen of twijfels heeft over uw WOZ-
beschikking of over één van de ge-
meentelijke heffingen. Wij helpen u 
graag en altijd gratis!


	09_ed08_pag03
	09_ed08_pag04
	09_ed08_pag05
	09_ed08_pag06
	09_ed08_pag07
	09_ed08_pag11
	09_ed08_pag12
	09_ed08_pag13
	09_ed08_pag35
	09_ed08_pag37
	09_ed08_pag38
	09_ed08_pag39



