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Op naar een Brede School
in Velsen-Noord
De gemeente is gestart met het
uitwerken van plannen voor een
Brede School aan de Heirweg in
Velsen-Noord. Naast de vestiging van een Brede School krijgt
deze locatie ook verschillende
welzijnsfuncties die het onderwijs versterken.
Het college van burgemeester en
wethouders heeft hiervoor het concept startdocument Heirweg goedgekeurd. Hierin staan de ruimtelijke vormen en de globale functies van
de toekomstige Brede School weer-

gegeven. Vanaf 31 oktober 2011 ligt
deze zes weken ter inzage op het gemeentehuis. Bewoners en belanghebbenden kunnen gedurende deze weken, indien gewenst, een inspraakreactie indienen. Ook wordt
begin november een informatiebijeenkomst georganiseerd waar de
plannen zullen worden toegelicht.
In het eerste kwartaal van 2012
wordt het concept Startdocument
Heirweg inclusief inspraakreacties
ter besluitvorming voorgelegd aan
de gemeenteraad.

Start bouw ‘Het Gymhuys’
Leerlingen van de Brederode Daltonschool uit Santpoort-Zuid
kunnen in 2012 weer gebruik maken van een gymzaal nabij het
schoolgebouw. Deze gymzaal
heeft de naam ‘Het Gymhuis’ gekregen.
De gemeente Velsen heeft in september besloten de uitvoering van deze
sportvoorziening in Santpoort-Zuid
mogelijk te maken. De nieuwe gymzaal is in eerste instantie bedoeld
voor de scholen in de omgeving. Verder wordt het mogelijk om deze zaal
in de avonduren te huren door bijvoorbeeld sportverenigingen. Nu het
ontwerp van de gymzaal klaar is en

de vergunningsprocedures zijn doorlopen, kan er gestart worden met de
bouw. Deze week wordt hiervoor de
eerste paal geslagen. Op een later
moment zal de start van de bouw nog
officieel gevierd worden.
Het de bedoeling dat de kinderen
en ouders van de Brederode Daltonschool zo min mogelijk last hebben
van het bouwverkeer. Daarom is er
voor gekozen om, rond de tijden dat
kinderen naar school worden gebracht of worden opgehaald, geen
bouwverkeer toe te staan. Dit moet
voorkomen dat de bouwers, de ouders en de kinderen elkaar in de weg
zitten.

Halloween in zwembad
De Heerenduinen
Eerste Veteranendag
Velsen druk bezocht
Burgemeester weerwind luistert aandachtig naar de uitleg
van de heer De Bot, die als veteraan aanwezig was tijdens de
eerst Velsense Veteranenmiddag. Deze vond afgelopen zaterdagmiddag 15 oktober plaats op
Landgoed Duin & Kruidberg in
Santpoort.
Een kleine 130 veteranen met hun
partner wisselden in een ongedwongen sfeer ervaringen uit op-

gedaan tijdens de Tweede Wereldoorlog en tijdens internationale
vredesmissies.
De lokale tv zender Seaport tv
zendt dagelijks op het hele uur een
verslag uit van de bijeenkomst.
Verder is een filmpje te zien op
www.ijmuidercourant.nl en de foto’s, gemaakt door Reinder Weidijk, zijn te bekijken via de website
www.reinderweidijk.nl > verkoop
afdrukken (foto Reinder Weidijk)

Op vrijdag 28 oktober wordt
het spannend in alle baden van
zwembad De Heerenduinen.
Tussen 18.30 uur en 21.30 uur is
het hier namelijk Halloween!

8

De ruimten zullen zo worden aangekleed dat je hier 3 uur kunt rondspoken. Ook is het toegestaan om verkleed te zwemmen waarbij voor het
mooiste kostuum een angstaanjagend mooie prijs ligt te wachten.
De Halloweenavond is gericht op
kinderen tot en met 14 jaar. Voor
kinderen tot 8 jaar en kinderen zonder diploma is begeleiding verplicht.
Kaarten in de voorverkoop aan de
kassa kosten € 7,-, op de avond zelf
betalen deelnemers € 7,50.
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Renovatie plantsoenen
Plantsoenen verliezen in de loop
van de tijd hun vitaliteit. Dan ontstaan er bijvoorbeeld kale plekken, dood hout en veel onkruid.
De gemeente Velsen heeft budget
beschikbaar gesteld om deze plantsoenen weer op te knappen. Dit gebeurt tijdens het plantseizoen dat
loopt van oktober tot en met april.
De plantsoenen die dit plantseizoen worden opgeknapt zijn Lad-

derbeekstraat, De Raetstraat, Matara Bastion, Dammersboog, Clippenberg Bastion, Snippenbos,
Kruisberglaan, IJsselstraat, Wolff
en Dekenlaan en Tesselschadeplantsoen.
Van deze plantsoenen wordt de
oude beplanting vervangen voor
nieuwe. Zo blijven de plantsoenen ook op langere termijn mooi en
aantrekkelijk in het straatbeeld.

Prijsvraag Groener Velsen
Op de landelijke ‘Dag van de
Duurzaamheid’, vrijdag 11 november aanstaande, organiseert
de gemeente Velsen een duurzaamheidwedstrijd. Burgers en
scholieren worden uitgenodigd
inspirerende ideeën te leveren
die onze gemeente ‘groener’ maken.

de prijswinnende ideeën en de winnaars zijn verzekerd van de nodige
aandacht en publiciteit.

Voor drie prijswinnaars is een bedrag beschikbaar van in totaal €
10.000,-. Hiermee ondersteunt de
gemeente Velsen de realisatie van

Kijk voor meer informatie over de
voorwaarden en inspiratie op www.
velsen.nl en www.dagvandeduurzaamheid.nl.

Inzendingen sturen vóór 1 november
aanstaande naar groenervelsen@
velsen.nl. De prijswinnaars worden
op de ‘Dag van de Duurzaamheid’ bekend gemaakt.
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Stadhuis Velsen
Dudokplein 1
Postbus 465, 1970 AL IJmuiden
Telefoon 14 0255, fax (0255) 56 77 60
E-mail info@velsen.nl
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redelijke afspraken voor een oplossing gemaakt
kunnen worden.
Voor het melden van een huis-, tuin- en keukenklacht:
Telefoon (0255) 548 520
E-mail info@buurtbemiddelingvelsen.nl
Internet www.buurtbemiddelingvelsen.nl

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 afvalbrengstation ‘Velsen’ gevestigd. Openingstijden afvalbrengstation maandag t/m vrijdag van 09.00 tot 17.00
uur. Zaterdag van 09.00 tot 15.00 uur.

Klant Contact Centrum/Receptie

Ondernemersloket

Sociale Zaken

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.

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.

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 bijzondere bijstand en - gewezen - zelfstandigen):
ma t/m vrij 09.00 - 12.00 uur

Adres

Belastingen/Invordering

Ma t/m vrij 09.00 - 12.00 uur: vrije inloop.
Meldingen Openbare Ruimte

Bouwloket afdeling Vergunningen en Uitvoering
(Bouw- en Woningtoezicht)
Op werkdagen van 09.00 tot 16.00 uur en op donderdagavond 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.

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).

Afspraak maken:

Wat te doen bij een verstopping?

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

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

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

ReinUnie

Voor meldingen en vragen over het ophalen van
huishoudelijk afval en grofvuil of vragen over straatreiniging en het schoonhouden van straatkolken.
Neem dan contact op met de afdeling Klantenservice
van ReinUnie, telefoon (0255) 566 166. Op werkdagen is de klantenservice bereikbaar van 08.00 tot
17.00 uur. In het weekend gesloten.
U kunt uw opmerkingen en suggesties ook doorgeven

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 officieel document mee met daarop uw
burgerservicenummer en een geldig paspoort,
een geldige identiteitskaart of een geldige verblijfsvergunning.
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 woningtoewijzing en urgenties
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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

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 (0255) 567 200,
e-mail: info@velsen.nl
Voor vragen over:

- Openbare orde en veiligheid, brandweer en rampenbestrijding, 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 coördinatievergunningen, 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, openbare werken en project Oud-IJmuiden kunt u zich
wenden tot wethouder Ronald Vennik
- Wonen, grondzaken, welzijn, wijkgerichte dienstverlening, 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
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E-mail preventie@velsen.nl
(voor vragen over preventie)

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 elektronische handtekening (DigiD). Kijk op genoemde site
voor de precieze voorwaarden.

Inkoopbeleid 2011

Bekendmaking

Op 26 juli 2011 is door het college van burgemeester
en wethouders akkoord gegaan met het nieuwe inkoopbeleid van Velsen. Dit Inkoopbeleid 2011 ligt
voor een ieder ter inzage bij de receptie van het stadhuis. Ook kan het Inkoopbeleid 2011 digitaal worden
ingezien op www.Velsen.nl onder DIRECT NAAR:
Regelingen en Verordeningen van Velsen.
Het Inkoopbeleid 2011 treedt op 1 november 2011 in
werking.

Verordening tot wijziging van de Brandbeveiligingsverordening 2009
Verordening tot 2e wijziging van de Afvalstoffenverordening 2009
Verordening tot 3e wijziging van de gewijzigde
Algemene Plaatselijke Verordening 2009

Indienen beroepschrift of een verzoek om
voorlopige voorziening

Kennisgeving anterieure overeenkomsten
De gemeente heeft de navolgende anterieure overeenkomsten van grondexploitatie gesloten als bedoeld in
artikel 6.24 Wro met Stichting Woningbedrijf Velsen:
- Op 16 juni 2011 ten aanzien van het plangebied
‘Planetenweg 278-336’ te IJmuiden.
De navolgende kadastrale percelen maken deel uit
van het plangebied: gemeente IJmuiden, sectie Q
755, 1342 en 1845, allen gedeeltelijk. De overeenkomst heeft betrekking op de realisatie van 35 huurappartementen en 35 parkeerplaatsen;
- Op 16 juni 2011 ten aanzien van het plangebied
‘Lange Nieuwstraat Noord-West’ te IJmuiden. De
navolgende kadastrale percelen maken deel uit van
het plangebied: gemeente IJmuiden, sectie Q,
nummers 348, 350, 351 en 349, 352 beiden gedeeltelijk. De overeenkomst heeft betrekking op de
realisatie van 106 woningen en een bedrijfsruimte
verdeeld over 4 woongebouwen met ondergrondse
parkeergarage;
- Op 16 juni 2011 ten aanzien van het plangebied
‘Pleiadenplantsoen’ te IJmuiden. De navolgende
kadastrale percelen maken deel uit van het plangebied: gemeente IJmuiden, sectie Q, nummers 752
en 1845, 648 beiden gedeeltelijk. De overeenkomst
heeft betrekking op de realisatie van 28 woningen
met parkeerplaatsen;
- Op 10 oktober 2011 ten aanzien van het plangebied
‘Keetberglaan’ te IJmuiden. De navolgende kadastrale percelen maken deel uit van het plangebied
gemeente IJmuiden, sectie L, nummers 4156, 5461,
5462, 5463 en 6264 gedeeltelijk. De overeenkomst
heeft betrekking op de realisatie van 103 woningen
verdeeld over drie woongebouwen en een ondergrondse parkeergarage.
Een zakelijke beschrijving van de inhoud van de
overeenkomsten ligt vanaf 20 oktober tot en met
29 november 2011 tijdens kantooruren ter inzage bij
de balie van het stadhuis (Dudokplein 1 te IJmuiden).
De openingstijden van het stadhuis zijn van 09.00 tot
16.00 uur maandag tot en met vrijdag en donderdagavond van 18.00 tot 20.00 uur.
Tegen de gesloten overeenkomsten staat geen bezwaar
of beroep open.

Burgemeester en wethouders van Velsen maken met
inachtneming van artikel 139 Gemeentewet bekend dat
de raad van Velsen in zijn vergadering van 13 oktober
2011 heeft besloten:
- de Verordening tot wijziging van de Brandbeveiligingsverordening gemeente Velsen 2009 vast te stellen;
- de Verordening tot 2e wijziging van de Afvalstoffenverordening gemeente Velsen 2009 vast te stellen;
- de Verordening tot 3e wijziging van de gewijzigde
Algemene Plaatselijke Verordening gemeente Velsen
2009 vast te stellen.
De wijziging van de Brandbeveiligingsverordening
is nodig omdat een aantal verwijzingen naar andere
regelgeving niet meer klopte en vanwege het niet van
toepassing verklaren van paragraaf 4.1.3.3 van de
Algemene wet bestuursrecht (positieve beschikking
bij niet tijdig beslissen) op het verlenen van gebruiksvergunning voor het brandveilig gebruik van voor
mensen toegankelijke ruimten, niet zijnde bouwwerken.
De wijziging van de Afvalstoffenverordening is nodig
vanwege het niet van toepassing verklaren van paragraaf 4.1.3.3 van de Algemene wet bestuursrecht
(positieve beschikking bij niet tijdig beslissen) op het
aanwijzen van een inzameldienst, die belast is met
het inzamelen van huishoudelijke afvalstoffen.
De wijziging van de Algemene Plaatselijke Verordening
is nodig vanwege het niet van toepassing verklaren
van paragraaf 4.1.3.3 van de Algemene wet bestuursrecht (positieve beschikking bij niet tijdig beslissen)
op de standplaatsvergunning, de ligplaatsvergunning
bedrijfsvaartuig en de vergunning passagiersvaartuig;
het reguleren van carbidschieten, de redactionele
aanpassing van een aantal artikelen en het schrappen
van het blowverbod vanwege de uitspraak van de
hoogste bestuursrechter dat dit al wordt geregeld
door de Opiumwet.
Inwerkingtreding

Deze verordeningen treden alle drie in werking op
24 oktober 2010.
Ter inzage

De verordeningen liggen gedurende twaalf weken ter
inzage bij de receptie van het stadhuis, Dudokplein 1
te IJmuiden en nadien bij de afdeling Algemene Zaken.
Deze verordeningen worden ook gepubliceerd op de
website van de gemeente Velsen: www.Velsen.nl
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redelijke afspraken voor een oplossing gemaakt
kunnen worden.
Voor het melden van een huis-, tuin- en keukenklacht:
Telefoon (0255) 548 520
E-mail info@buurtbemiddelingvelsen.nl
Internet www.buurtbemiddelingvelsen.nl

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 afvalbrengstation ‘Velsen’ gevestigd. Openingstijden afvalbrengstation maandag t/m vrijdag van 09.00 tot 17.00
uur. Zaterdag van 09.00 tot 15.00 uur.

Klant Contact Centrum/Receptie

Ondernemersloket

Sociale Zaken

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.

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.

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 bijzondere bijstand en - gewezen - zelfstandigen):
ma t/m vrij 09.00 - 12.00 uur

Adres

Belastingen/Invordering

Ma t/m vrij 09.00 - 12.00 uur: vrije inloop.
Meldingen Openbare Ruimte

Bouwloket afdeling Vergunningen en Uitvoering
(Bouw- en Woningtoezicht)
Op werkdagen van 09.00 tot 16.00 uur en op donderdagavond 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.

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).

Afspraak maken:

Wat te doen bij een verstopping?

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

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

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

ReinUnie

Voor meldingen en vragen over het ophalen van
huishoudelijk afval en grofvuil of vragen over straatreiniging en het schoonhouden van straatkolken.
Neem dan contact op met de afdeling Klantenservice
van ReinUnie, telefoon (0255) 566 166. Op werkdagen is de klantenservice bereikbaar van 08.00 tot
17.00 uur. In het weekend gesloten.
U kunt uw opmerkingen en suggesties ook doorgeven

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 officieel document mee met daarop uw
burgerservicenummer en een geldig paspoort,
een geldige identiteitskaart of een geldige verblijfsvergunning.
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 woningtoewijzing en urgenties
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WEKELIJKS THUIS IN:
AALSMEER AALSMEERDERBRUG AKERSLOOT AMSTELHOEK BAKKUM BENNEBROEK BEVERWIJK CASTRICUM DE HOEF DE
KWAKEL DE RONDE VENEN DRIEHUIS HAARLEM-NOORD HAARLEM-ZUID HEEMSKERK HEEMSTEDE KUDELSTAART LIMMEN
MIJDRECHT RIJSENHOUT SANTPOORT-NOORD SANTPOORT-ZUID SPAARNDAM-NIEUW SPAARNDAM-OUD SPAARNWOUDE
UITGEEST UITHOORN VELSEN-NOORD VELSEN-ZUID VELSERBROEK VINKEVEEN WAVERVEEN WILNIS WIJK AAN ZEE IJMUIDEN

ELKE WEEK GELEZEN DOOR 550.000 LEZERS

