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Gemeente telefonisch
bereikbaar via 14 0255
De gemeente Velsen heeft een 
nieuw verkort algemeen tele-
foonnummer: 14 0255. Dit num-
mer is gemakkelijk te onthou-
den. Het is een 6-cijferig tele-
foonnummer: 14 + het netnum-
mer van de gemeente. Dus 14 
0255  zonder extra nul of net-
nummer ervoor. Iedereen kan 
het 6-cijferige telefoonnummer 
14 0255 nu al bellen in plaats 
van het oude telefoonnummer 
0255-567200.
 
Waarom 14 0255?
14 0255 (14+ het netnummer 0255) 
is gemakkelijk te onthouden. Het 
is de bedoeling dat alle gemeenten 
in Nederland straks eenzelfde te-
lefoonnummer hebben: In Amster-
dam is dat bijvoorbeeld via 14 020, 
in Den Haag via 14 070 en in Velsen 
dus nu via 14 0255. Dit is een stap 
naar een betere dienstverlening 
van de gemeente. 

Hoe bel ik 14 0255?
Het is een 6-cijferig telefoonnum-
mer zonder extra nul of netnummer 
ervoor. Dit geldt ook wanneer u mo-
biel belt.
  
Waarvoor kan ik 14 0255 
bellen?
Voor al uw vragen aan de gemeen-
te Velsen kunt u bellen met 14 0255. 
Als u een paspoort nodig heeft, een 
vergunning of een uitkering wilt 

aanvragen, iets wilt melden aan de 
gemeente of een medewerker wilt 
spreken. 
 
Op welke tijden is 14 0255 
bereikbaar?
Het nieuwe telefoonnummer 14 
0255 is 5 dagen per week bereik-
baar, van 9.00 uur tot 17.00 uur.
 
Ik bel met 14 0255.  Wie krijg ik 
dan aan de telefoon?
Als u belt met 14 0255, dan krijgt 
u een medewerker van het Klant-
ContactCentrum (KCC) van de ge-
meente Velsen aan de lijn. Zij be-
antwoorden in principe alle vragen 
en registreren uw melding, zodat u 
niet meer hoeft te worden doorver-
bonden. Maar als het nodig is, dan 
verbindt het KCC u gewoon door 
met de juiste persoon.

Welke telefoonnummers 
vervangt 14 0255?
Het 14 0255 nummer vervangt in 
principe alle telefoonnummers van 
de gemeente Velsen. Er is één tele-
foonnummer dat niet door 14 0255 
vervangen wordt: die van  Zwem-
bad De Heerenduinen. Dit nummer 
blijft 0255- 531888.

Meer informatie
Kijk op www.velsen.nl voor meer 
informatie over het nieuwe verkor-
te algemeen telefoonnummer: 14 
0255.

Dutch Valley goed verlopen
Zaterdag 13 augustus 2011 
vond in het recreatiegebied 
Spaarnwoude de eerste editie 
van het Dutch Valley Festival 
plaats. Een festival met arties-
ten van Nederlandse bodem. 
Ondanks de weersomstandig-
heden was het een geslaagd 
evenement.

Vorige week hebben we u via de 
Infopagina geïnformeerd over het 
parkeren tijdens Dutch Valley on-
der andere aan de Oostlaan in Vel-
serbroek. In de loop van de zater-
dag bleek echter dat er voldoende 
parkeergelegenheid in het recre-

atiegebied was. Dit kwam onder 
andere doordat vele bezoekers uit 
de regio met de fiets kwamen. Wij 
vinden het juist u hierover achter-
af alsnog te informeren.

Zaterdag 27 en zondag 28 augustus

Verkeersmaatregelen
Havenfestival IJmuiden
Naast alle andere festivals die in 
de zomer in de regio worden ge-
organiseerd neemt het gratis te 
bezoeken Havenfestival IJmui-
den een belangrijke plaats in. 
Twee dagen lang wordt de Traw-
lerkade langs de Vissershaven 
omgetoverd tot festivalterrein. 
Op verschillende podia en in di-
verse bedrijfspanden vinden op-
tredens plaats en ligt de haven 
weer vol met prachtige schepen. 
Het volledige programma vindt 
u op www.havenfestivalijmui-
den.nl. Bij de infostand aan het 
begin van de Trawlerkade wordt 
tijdens het festival een gratis 
programmaboekje uitgedeeld. 

Verkeersmaatregelen
Voor de veiligheid van wandelend 
en fietsend publiek en om de toe-
stroom van publiek dat met de au-
to komt in goede banen te leiden, 
wordt een aantal verkeersmaatre-
gelen getroffen. Het verkeer wordt 
daarbij op belangrijke punten be-
geleid door verkeersregelaars. Par-
keren is mogelijk in het middenha-
vengebied. De verkeersmaatrege-
len zijn:

Afsluiting Trawlerkade
De hele Trawlerkade wordt, net als 
in andere jaren tijdens het Haven-
festival, afgesloten voor autover-
keer. Hetzelfde geldt voor alle zij-
straten van de Trawlerkade. Vanaf 
donderdag 25 augustus vindt op de 
Trawlerkade de opbouw plaats van 
de diverse podia en spiegeltent. Ver-
zoek van de organisatie is daar niet 
voor langere tijd te parkeren want 
zaterdag 27 en zondag 28 augustus 
moet de kade autovrij zijn. 
De afsluitingen en verkeersmaat-
regelen zijn van kracht op zaterdag 
27 augustus van 10:00 tot 00:00 uur 
en zondag 28 augustus van 10:00 tot 
19:00 uur

Aanvullende informatie voor
bedrijven Trawlerkade/Halkade
Bedrijven en bewoners die op de ge-
noemde dagen met voertuig het eve-
nementengebied in willen (d.w.z. 
bestemmingsverkeer), kunnen een 
ontheffing aanvragen bij de organi-
satie. Een verzoek hiervoor kan per 
mail ingediend worden via info@ha-
venfestivalijmuiden.nl.

Fietsen
Op het evenemententerrein is het 
niet toegestaan te (brom)fietsen, be-
houdens voor ontheffingshouders. 
Een bewaakte fietsenstalling is te 
vinden aan het begin van de Traw-
lerkade.

Openbaar vervoer
Buslijn 74 vanuit Heemskerk en 
Beverwijk (via de Noostraat, Lan-
ge Nieuwstraat, Marktplein, Ken-
nemerlaan en Oud-IJmuiden) heeft 
een halte op de Dokweg. Vanaf hier is 
het festivalterrein binnen 2 minuten 
lopend te bereiken. 

Vanaf Amsterdam (achter Centraal 
Station) vaart elk half uur de draag-
vleugelboot van Connexxion naar 
IJmuiden. Vandaar kunnen reizigers 
gebruik maken van de speciale pen-
deldienst, die stopt ter hoogte van 
het festivalterrein op de Dokweg.

De gemeente Velsen wenst alle be-
zoekers veel plezier tijdens het Ha-
venfestival IJmuiden!



Mededelingen

Stafafdeling Communicatie | 0255 567200 | info@velsen.nl | www.velsen.nl18 augustus 2011

Afspraak maken met 
burgemeester en wethouders

Belangstellenden kunnen op afspraak bij de 
burgemeester en wethouders terecht om te praten 
over een vooraf aangekondigde kwestie. Daarvoor 
kunnen zij zich telefonisch of per e-mail wenden 
tot het bestuurssecretariaat, telefoon 14 0255, 
e-mail: info@velsen.nl

Voor vragen over:

-  Openbare orde en veiligheid, brandweer en rampen-
bestrijding, regionale samenwerking, wettelijke 
taken, algemene zaken, communicatie, personeel 
en organisatie, burgerzaken, informatiebeleid en 
automatisering, facilitaire zaken, Geo-informatie, 
publiekszaken kunt u zich wenden tot burgemeester 
Franc Weerwind.

Voor vragen over:

-  Ruimtelijke ordening, omgevings- en coördinatie-
vergunningen, economische zaken, sociale zaken, 
arbeidsmarktbeleid, inburgering en projecten 
Winkelcentrum, Grote Buitendijk, Grote Hout kunt 
u zich wenden tot wethouder Arjen Verkaik

-  Onderwijs, sport, recreatie en toerisme, jeugdbeleid, 
volksgezondheid, openbaar vervoer en projecten 
Kustvisie, Nieuw Helmduin, Rooswijk kunt u zich 
wenden tot wethouder Annette Baerveldt

-  Financiën, belastingen, verkeer en vervoer, openba-
re werken en project Oud-IJmuiden kunt u zich 
wenden tot wethouder Ronald Vennik

-  Wonen, grondzaken, welzijn, wijkgerichte dienst-
verlening, lokale seniorenagenda, handhaving en 
toezicht en project Velsen-Noord kunt u zich 
wenden tot wethouder Robert te Beest

-  Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo), 
milieu, groen- en landschapsbeleid, coördinatie 
mondiale bewustwording, kunst en cultuur, 
monumentenbeleid, dierenwelzijn en project 
Blekersduin kunt u zich wenden tot wethouder 
Wim Westerman

 Indeling wijkwethouders:

-  wethouder Verkaik: IJmuiden-Noord; 
IJmuiden-Zuid; Driehuis

-  wethouder Baerveldt: Velserbroek
-  wethouder Vennik: Zee- en Duinwijk; 

IJmuiden-West
-  wethouder Te Beest: Santpoort-Noord; 

Velsen-Noord
-  wethouder Westerman: Santpoort-Zuid; 

Velsen-Zuid

Adres

Stadhuis Velsen
Dudokplein 1
Postbus 465, 1970 AL IJmuiden
Telefoon 14 0255, fax (0255) 56 77 60
E-mail info@velsen.nl
Internet www.velsen.nl

Klant Contact Centrum/Receptie

U kunt op maandag t/m vrijdag terecht bij het Klant 
Contact Centrum van het stadhuis van 09.00 - 16.00 uur 
en op donderdagavond van  18.00 - 20.00 uur met al uw 
vragen en voor inzage van ter visie gelegde stukken.

Belastingen/Invordering

Ma t/m vrij 09.00 - 12.00 uur: vrije inloop.
 
Bouwloket afdeling Vergunningen en Uitvoering 
(Bouw- en Woningtoezicht)
Op werkdagen van 09.00 tot 16.00 uur en op donderdag-
avond van 18.00 -20.00 uur is het bouwloket geopend. 
Vrije inloop:
Voor het inzien van tekeningen uit het archief, lopende 
aanvragen en afgeven van stukken voor de afdeling 
Vergunningen en Uitvoering is geen afspraak nodig.

Afspraak maken: 

Voor inhoudelijke vragen over het bestemmings-
plan, omgevingsvergunning of daaraan gerelateerde 
vragen kunt u een afspraak maken met één van de 
vakspecialisten 14 0255.

Burgerzaken

Burgerzaken werkt uitsluitend op afspraak. 
Via onze website www.velsen.nl kunt u 24 uur per 
dag een afspraak maken. U kunt elke werkdag van 
09.00 - 16.00 uur bellen met het Klant Contact 
Centrum, tel. 14 0255. 
 
Buurtbemiddeling

Buurtbemiddeling is een gratis voorziening voor en 
door de bewoners van Velsen. Getrainde vrijwillige 
bemiddelaars onderzoeken met u en uw buren of 
redelijke afspraken voor een oplossing gemaakt 
kunnen worden.
Voor het melden van een huis-, tuin- en keuken-
klacht: 
Telefoon (0255) 548 520
E-mail info@buurtbemiddelingvelsen.nl

Internet www.buurtbemiddelingvelsen.nl

Ondernemersloket

Telefoon (0255) 567 436 (alle werkdagen m.u.v. 
woensdag van 09.00 tot 14.00 uur) 
E-mail ondernemersloket@velsen.nl 
Bij het Ondernemersloket kunt u als ondernemer 
terecht voor (algemene) informatie over wetgeving, 
beleid en procedures. 

Meldingen Openbare Ruimte

Kunt u bij voorkeur via onze website doorgeven
Telefoon 14 0255
Dagelijks telefonisch bereikbaar van 09.00 tot 16.00 uur.
Of e-mail: info@velsen.nl
U kunt bij ons meldingen doorgeven van gebreken 
aan: bomen, plantsoenen, hondenlosloopplaatsen, 
ruiterpaden, straatverlichting, trottoirs, wegen, 
riolering (van de erfgrens t/m het hoofdriool).

Wat te doen bij een verstopping?

Bij een verstopping van het riool dient u, als u 
vermoedt dat de verstopping in het gemeentelijk 
riool zit, de gemeente te bellen. 
Buiten kantooruren en in het weekend kan dit via de 
politie op 0900-8844. Meer informatie vindt u op de 
website: www.velsen.nl  

ReinUnie

Voor meldingen en vragen over het ophalen van 
huishoudelijk afval en grofvuil of vragen over straat-
reiniging en het schoonhouden van straatkolken.
Neem dan contact op met de afdeling Klantenservice 
van ReinUnie, telefoon (0255) 566 166. Op werk-
dagen is de klantenservice bereikbaar van 08.00 tot 
17.00 uur. In het weekend gesloten. 
U kunt uw opmerkingen en suggesties ook doorgeven 
via www.reinunie.nl of e-mail: 
info@reinunie.nl
ReinUnie is gevestigd aan de Amsterdamseweg 10 in 
Velsen-Zuid. Op deze locatie is ook het afvalbreng-
station ‘Velsen’ gevestigd. Openingstijden afval-
brengstation maandag t/m vrijdag van 09.00 tot 17.00 
uur. Zaterdag van 09.00 tot 15.00 uur.

Sociale Zaken

Telefonisch spreekuur: 14 0255
Lopende uitkeringen en bijzondere bijstand: 
ma t/m vrij 09.00 - 12.00 uur

Inburgering, Sociale Activering, Zorg en 
Vrijwilligerswerk: 
ma t/m vrij 09.00 - 12.00 uur.
Inloopspreekuur (uitsluitend voor aanvragen bijzon-
dere bijstand en - gewezen - zelfstandigen): 
ma t/m vrij 09.00 - 12.00 uur
 
Voor bemiddeling in werk en voor het aanvragen 
van een uitkering voor het levensonderhoud kunt
 u terecht bij het Werkplein te Beverwijk van 
ma t/m vrij van 09.00 - 12.00 uur. 
Werkplein, Kennemerhof 1 (hoek Zeestraat), 
Postbus 462, 1960 AL Beverwijk, 
tel. (0251) 783 000, fax (0251) 783 001. Neem bij uw 
bezoek een offi  cieel document mee met daarop uw 
burgerservicenummer en een geldig paspoort, 
een geldige identiteitskaart of een geldige verblijfs-
vergunning.

KCC/WMO-loket

Telefoon 14 0255
Dagelijks telefonisch bereikbaar van 09.00 - 16.00 uur.
Bezoekadres: Stadhuis Velsen, Dudokplein 1, IJmuiden: 
dagelijks tussen 09.00 en 16.00 uur. 
Het loket is er voor:
-  WMO-voorzieningen (voorzieningen gehandicapten

en hulp bij het huishouden)
-  Informatie over schuldhulpverlening
-  Bemiddeling bij zorggerelateerde woning-

toewijzing en urgenties
 
Brandweer Kennemerland, post Velsen

De brandweer Velsen is per 1 juli 2008 opgegaan 
in de Veiligheidsregio Kennemerland, onderdeel 
Brandweer Kennemerland.
Telefoon (0255) 532 324
E-mail adm.brandweer@velsen.nl
E-mail preventie@velsen.nl 
(voor vragen over preventie)

Indienen beroepschrift of een verzoek om 

voorlopige voorziening

Vanaf 1 oktober 2010 is het mogelijk om bij alle 
rechtbanken in Nederland een beroepschrift of een 
verzoek om voorlopige voorziening digitaal in te 
dienen via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. 
Daarvoor moet u wel beschikken over een elektro-
nische handtekening (DigiD). Kijk op genoemde site 
voor de precieze voorwaarden.



Mededelingen

Stafafdeling Communicatie | 0255 567200 | info@velsen.nl | www.velsen.nl18 augustus 2011

Publicatie beslissingen ingevolge
artikel 48 en 83 wet GBA

Burgemeester en wethouders maken bekend dat na 
uitvoerig onderzoek is gebleken dat onderstaande 
personen niet meer woonachtig zijn, op het adres 
waar zij in de gemeentelijke basisadministratie 
persoonsgegevens van de gemeente Velsen staan 
ingeschreven. Hun persoonslijst zal daarom worden 
opgeschort met als reden: verblijfplaats onbekend. 
Dit betekent dat zij daardoor formeel niet meer in 
Nederland woonachtig zullen zijn.

Het betreft de volgende personen:
Abughazi,H.A.G.  geb. 11-08-1983
Guitoneau,T. geb. 01-01-1979
Al-Majahi,M.T.J. geb. 30-04-1981
Kemper,R.M. geb. 13-07-1989
Al-Majahi,S.T.J. geb. 28-02-1983
Maged Fahim Fanous Fahim geb. 24-11-1979
Amrani El,M. geb. 20-06-1974
Martens,M.C.L. geb. 22-07-1991
Angelova,R.K. geb. 02-11-1987
Mossel,G.E. geb. 23-12-1959
Balk,D.P.E.M. geb. 04-09-1989
Penchev,V.K. geb. 15-04-1986
Bierman,K. geb. 04-03-1988 
Bono,G.A.B. geb. 19-03-1981 
Cornelissens,R. geb. 30-08-1978 
France de, W.E. geb. 06-10-1977 
Said Dahir Handule geb. 04-12-1984
Veldt van der, J.N. geb. 15-01-1974
Warzycha, S.A.  geb. 16-08-1988
Zhelyazkov,Y.N. geb. 03-06-1972

Voor informatie kunt u terecht bij de afdeling 
Publiekszaken, tel. 14 0255.

Bezwaren

Belanghebbenden kunnen ingevolge de Algemene wet 
bestuursrecht binnen een termijn van 6 weken na de 
dag waarop het besluit is bekendgemaakt, schriftelijk 
(Postbus 465, 1970 AL IJmuiden) dan wel langs 
elektronische weg (elektronisch formulier op 
www.velsen.nl; werkt alleen in combinatie met 
inloggen via DigiD) een gemotiveerd bezwaarschrift 
indienen bij het college van burgemeester en 
wethouders.
 

Ingediende aanvragen voor een 
omgevingsvergunning 

Burgemeester en wethouders van de gemeente Velsen 
maken bekend dat zij in de periode van 8 augustus tot 
en met 11 augustus 2011 de volgende aanvragen voor 
een omgevingsvergunning op grond van de Wet 
algemene bepalingen omgevingsrecht hebben 
ontvangen. De datum van ontvangst is tussen haakjes 
vermeld.
Voor zover de aanvragen voor een omgevingsver-
gunning betrekking hebben op een bouwactiviteit, 
kunnen deze worden voorgelegd aan de commissie 
Stedelijk Schoon Velsen. Voor meer informatie over 
welstand: (0255) 567 424.

w11.000539  J.T. Cremerlaan 32 Santpoort-Noord 
 het veranderen en vergroten van de 
 2e verdieping van een woning 
 (08/08/2011)

w11.000538  Schaepmanlaan 23 Driehuis 
 het plaatsen van een dakopbouw 
 (08/08/2011)
w11.000537  Schaepmanlaan 21 Driehuis 
 het plaatsen van een dakopbouw 
 (08/08/2011)
w11.000536  Wüstelaan 46 Santpoort-Zuid 
  het veranderen en vergroten van de 
 1ste verdieping van een woning 
 (08/08/2011)
w11.000545  Willem de Zwijgerlaan 66 Santpoort-
 Zuid 
  het kappen van een boom 
 (09/08/2011)
w11.000546  Zandhaver 28 IJmuiden 
  het oprichten van een berging/garage 
 (10/08/2011)
w11.000549  Visseringstraat 2 IJmuiden 
 (rijksmonument) 
  verzoek tot het aanbieden van logies 
 (11/08/2011)

Verlenging beslistermijn

Burgemeester en wethouders hebben op grond van 
artikel 3.9. van de Wet algemene bepalingen omgevings-
recht de termijn waarbinnen zij op de volgende 
aanvragen dienen te beslissen verlengd met zes weken:

w11.000430  Dokweg 6 IJmuiden 
  het uitbreiden van een bedrijfs-
 gebouw (22/06/2011)
w11.000447  Helmkruid 1 Velserbroek 
  het plaatsen van een dakkapel 
 (01/07/2011)
w11.000454  Willen de Zwijgerlaan 14 Santpoort-
 Zuid 
 het uitbouwen van de zij- en achter-
 gevel en het vergroten dakkapellen 
 aan voorzijde, zijgevel en achterzijde 
 woning (30/03/2011)

Besluiten

Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kan 
een belanghebbende bij de onderstaande besluiten 
gedurende 6 weken na de dag van verzending van het 
besluit een gemotiveerd bezwaarschrift indienen 
bij het college van burgemeester en wethouders van 
Velsen (Postbus 465, 1970 AL IJmuiden), dan wel 
langs elektronische weg (elektronisch formulier 
op www.velsen.nl; werkt alleen in combinatie met 
inloggen via DigiD).In spoedeisende gevallen kan 
een voorlopige voorziening worden gevraagd bij de 
voorzieningenrechter van de Rechtbank Haarlem, 
sector bestuursrecht, Postbus 1621, 2003 BR Haarlem.
 Een voorlopige voorziening kan bijvoorbeeld zijn 
dat de rechter het besluit tijdelijk ongedaan maakt. 
Een voorlopige voorziening kan alleen worden 
aangevraagd, indien er ook een bezwaarschrift is 
ingediend. 
Burgemeester en wethouders van Velsen hebben 
de volgende besluiten genomen (de datum van 
vergunningverlening is tussen haakjes vermeld):

Verleende omgevingsvergunningen

w11.000422  Narcissenstraat 34 Santpoort-
 Noord 
  het veranderen en vergroten van een 
 woning (12/08/2011)

w11.000423  Radarstraat 7 IJmuiden 
  het slopen van een schoolgebouw 
 (09/08/2011)
w11.000431  Kennemergaardeweg 1 Santpoort-
 Noord 
  het renoveren en vergroten van een 
 dakkapel (09/08/2011)
w11.000436  Oude Pontweg 161 Velsen-Zuid 
  het plaatsen van een woonwagen 
 (12/08/2011)
w11.000442  Westbroekerweg 51, Velserbroek 
  het vestiging van een (kleine) 
 schoonheidssalon (16/08/2011)
w11.000443  Ladderbeekstraat 54, Velsen-
 Noord 
  het veranderen en vergroten van de 
 2e verdieping van een woning 
 (12/08/2011)
w11.000450  Andreaweg 10 Velsen Noord 
  het verwijderen van diverse 
 asbesthoudende materialen 
 (15/08/2011)
w11.000451  Louise de Colignylaan 70 Santpoort-
 Zuid 
  het uitbreiden van een woning 
 (11/08/2011)
w11.000458  Zwanenbloembocht 161 Velserbroek 
  het plaatsen van een dakkapel 
 voorgevel (12/08/2011)
w11.000481  Bloemendaalsestraatweg 138 
 Santpoort-Zuid 
  verzoek wijzigen bestemming naar 
 detailhandel (12/08/2011)
w11.000502  Santpoortse Dreef 1 Santpoort-  
 Noord
  tijdelijke huisvesting dorpshuis het 
 Terras (10/08/2011)

Drank en Horeca

Burgemeester en wethouders hebben op grond van 
artikel 3 Drank- en Horecawet (DHW) de volgende 
vergunning verleend:

i11.007681 Kanaalstraat 40 IJmuiden
 uitoefenen van een horecabedrijf, 
 (08/08/2011)
i11.001409 Genieweg 44 Velsen-Zuid 
 uitoefenen van een horecabedrijf, 
 (09/08/2011)

Aanwezigheidsvergunning Kansspeelautomaten

De burgemeester heeft op grond van de Wet op de 
Kansspelen ( Art. 30b) onderstaande vergunning 
verleend:

i11.004178 Kanaalstraat 40 IJmuiden 
 aanwezigheid van 2 kansspel-
 automaten, (10/08/2011).

Standplaats

Het college van burgemeesters en wethouders heeft 
een vergunning verleend op grond van art 5:18 
voor het innemen van een standplaats:

Ster Bastion ongenummerd nabij de winkelwagen-
tjesstalling:
van woensdag tot zondag geringe etenswaren, snacks 
van 1 september tot 31 december 2011 (15/08/2011). 




