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Afspraak maken met 
burgemeester en wethouders

Belangstellenden kunnen op afspraak bij de burge-
meester 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 (0255) 567 200, 
e-mail: info@velsen.nl

Voor vragen over:

-  Openbare orde en veiligheid, brandweer en ram-
penbestrijding, 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, open-
bare 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 wen-
den 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.
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Bekendmaking Campagne 
BespaarDaar IJmond 2011

De gemeente heeft met de Provincie Noord-Holland een 

klimaatafspraak gemaakt om de inzet van duurzame 

energiebronnen en CO2-reductie te bevorderen. Met de 

Campagne BespaarDaar IJmond 2011 kunnen aan parti-

culieren (eigenaar/bewoners) subsidies worden ver-

strekt voor vanaf 8 juni t/m 30 december 2011 te treff en 

isolatiemaatregelen aan vloer, dak en gevel van een 

woning. Op de websites www.BespaarDaar.nl en 

www.milieudienst-ijmond.nl kan over de campagne en 

subsidievoorwaarden meer informatie worden verkregen. 

De isolatiemaatregelen moeten worden uitgevoerd in de 

periode 8 juni t/m 30 december 2011.

Subsidieaanvragen kunnen worden ingediend vanaf 

8 juni tot 31 oktober 2011 bij de Milieudienst IJmond. 

Onderdeel van de campagne is ook een verloting van een 

isolatiepakket.

Om de campagne bevoegd en effi  ciënt door de Milieudienst 

IJmond te kunnen laten afh andelen, hebben burgemeester 

en wethouders vastgesteld het Mandaat- en machtigings-

besluit Uitvoeringsregeling duurzame energiepakket 2010 

gemeente Velsen, ingaande op 1 januari 2011,  en de bij de 

campagne BepaarDaar IJmond 2011 behorende voorwaar-

den, ingaande op 8 juni 2011. Vastgesteld zijn ook de 

Algemene Actievoorwaarden BespaarDaar IJmond 2011 – 

verloting isolatiepakket. Deze en andere op de campagne 

betrekking hebbende stukken liggen vanaf heden 

gedurende zes weken ter visie bij:

-  de receptie van het stadhuis, Dudokplein 1 te IJmuiden, 

op werkdagen van 09.00 tot 16.00 uur en op donderdag-

avond van 18.00 tot 20.00 uur en;

-  Milieudienst IJmond, Wijckermolen 2 te Beverwijk, op 

werkdagen van 09.00 tot 17.00 uur ;

Tegen deze besluiten kan geen bezwaar- of beroep worden 

ingesteld.

 Ingediende aanvragen voor een 
omgevingsvergunning 

Burgemeester en wethouders van de gemeente Velsen 

maken bekend dat zij in de periode van 15 augustus tot 

en met 19 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 omgevingsvergunning betrekking 

hebben op een bouwactiviteit, kunnen deze worden voor-

gelegd aan de commissie Stedelijk Schoon Velsen. Voor 

meer informatie over welstand: (0255) 567 424.

w11.000561   Kanaalstraat 252 IJmuiden

het kappen van een kastanjeboom 

(15/08/2011)

w11.000559  Dreefplantsoen 1 Santpoort Noord

het plaatsen van twee dakkapellen 

(15/08/2011)

w11.000558  Brederoodseweg 59 Santpoort-Zuid

het kappen van 4 bomen (15/08/2011)

w11.000557  Ronde Zonnedauw 9 Velserbroek

het kappen van twee bomen 

(15/08/2011)

w11.000556  Wijk aan Zeeerweg ong. IJmuiden

het oprichten van een appartementen-

complex met 24 appartementen en 

onderliggende garage (15/08/2011)

w11.000555  Wijk aan Zeeerweg ong. IJmuiden

het oprichten van een woonzorg-

complex met 14 appartementen 

(15/08/2011)

w11.000554  Rijnstraat 181 IJmuiden

het bouwen van een veranda 

(15/08/2011)

w11.000553  Louise de Colignylaan 25 

Santpoort-Zuid 

het kappen van twee esdoorns 

(15/08/2011)

w11.000552  Kennemergaardeweg ong Santpoort-

Noord

het kappen van 7 bomen  en het oprich-

ten van een Relaishuis (15/08/2011)

w11.000551  Duin- en Kruidbergerweg ong 

Santpoort-Noord

het kappen van een boom  en het 

oprichten van een Relaishuis 

(15/08/2011)

w11.000550  Wijk aan Zeeërweg 75 IJmuiden

het bouwen van een dakopbouw 

(15/08/2011)

w11.000562  Patriciuslaan 1 Santpoort-Noord

het verwijderen van een draagmuur en 

aanbrengen draagbalk (18/08/2011)

w11.000563  Brederoodseweg 45 Santpoort-Zuid

het snoeien van een boom (19/08/2011)

Uitgebreide voorbereidingsprocedure

Ontwerpbesluit omgevingsvergunning

Burgemeester en wethouders van Velsen maken bekend 

dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen 

omgevingsrecht voornemens zijn voor ondergenoemde 

activiteiten een omgevingsvergunning te verlenen: 

W11.000308  Duin- en Kruidebergerweg 6 Driehuis

het renoveren van een grafmonument

Ontwerpbesluit weigering omgevingsvergunning 

Burgemeester en wethouders van Velsen maken bekend 

dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen 

omgevingsrecht voornemens zijn voor ondergenoemde 

activiteiten een omgevingsvergunning te weigeren: 

W11.000285  Torenstraat 11 Velsen-Zuid

het oprichten van een berging met 

veranda

De bovengenoemde ontwerpbesluiten liggen gedurende 

zes weken ter inzage bij de afdeling Vergunningen en Uit-

voering: van 26 augustus tot 7 oktober 2011. 

Gedurende de termijn van inzage kan een ieder schrifte-

lijke of mondelinge zienswijzen indienen of kenbaar 

maken bij de afdeling Vergunningen en Uitvoering, 

(Postbus 465, 1970 AL IJmuiden), bezoekadres 

Dudokplein 1 te IJmuiden. Uw zienswijzen dient voor-

zien te zijn van uw naam en adres, de datum, het ontwerp-

besluit waarop de zienswijzen betrekking heeft en de 

redenen van uw zienswijzen.

BESLUITEN

Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kan een 

belanghebbende bij de onderstaande besluiten gedu-

rende 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 spoed-

eisende 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 voor-

lopige 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 vergunning-

verlening is tussen haakjes vermeld):

Verleende omgevingsvergunningen

w11.000439  Linie 17 Velserbroek

 het oprichten van een schuur 

(16/08/2011)

w11.000460  Hoofdstraat 109 Santpoort-Noord

het uitbreiden van een woning 

(19/08/2011)

w11.000465  Van Wassenaerstraat 26 IJmuiden

het plaatsen van een dakopbouw 

(19/08/2011)

w11.000523  Gras, Kamgras, Haverland, Helmkruid 

en Zwanebloembocht Velserbroek, 

Velserdijk Velsen-Zuid

het kappen van 30 bomen op diverse 

locaties (19/08/2011)

w11.000476  Willemsbeekweg 26 IJmuiden

het plaatsen van een dakopbouw

Evenementen

De burgemeester heeft op grond van artikel 2:17 APV de 

volgende vergunningen verleend voor het organiseren 

van een evenement:

i11.007675  op het Broekbergerplein Santpoort-

Noord

Santpoort Jazz op 3 en 4 september 

2011, (22/08/2011)

 i11.008463  op het Velserduinplein IJmuiden 

een Albert Heijn trucksale op 

2 september 2011, (18/08/2011).

i11.007461  in de Torenstraat, Middendorpstraat, 

Hoofdbuurtstraat en Noorderdorppad 

Velsen Zuid 

een kindervrijmarkt op 24 september 

2011 (19/08/2011)

i11.005442  op het Kerkplein, in de Torenstraat en 

in de tuin van de Engelmunduskerk 

Velsen Zuid 

een jaarmarkt op 24 september 2011, 

(19/08/2011)

i11.006179  door Velserbroek 

de Velserbroekloop op 26 augustus 2011 

(19/08/2011)

i11.008379  op het strand van IJmuiden aan Zee, 

in zone 3, (het gedeelte bij de 

IJmuiderslag) 

het Nederlands Kampioenschap 

Kitebuggy op 17 en 18 september 2011 

( 23/08/2011)

Snuff elmarkt

De burgemeester heeft op grond van art. 5:22 APV van de 

volgende vergunning verleend voor een snuff elmarkt:

i11.007724   Het Polderhuis, Vestingplein 58 

Velserbroek 

op zondag 2 oktober 2011, 

(16/08/20110)




