Week 32, 10 augustus 2017
Op 20 augustus 2013 heeft het college het besluit genomen om vanaf 1 januari 2014 alle formele bekendmakingen van bijvoorbeeld vergunningen, beleid
en verordeningen te publiceren in het elektronisch gemeenteblad. Aanvullend worden de bekendmakingen ook gepubliceerd in de huis-aan-huisbladen de
Jutter en de Hofgeest.

Aanvragen en verleende omgevingsvergunningen
Ingediende aanvragen om omgevingsvergunning
Burgemeester en wethouders van de gemeente Velsen maken bekend dat zij in de periode van 29 juli 2017 tot
en met 4 augustus 2017 de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning hebben ontvangen op grond
van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht. De datum van ontvangst is tussen haakjes vermeld.
IJmuiden
Velserduinweg 50, legaliseren erfafscheiding (02/08/2017) 20975-2017
Strandweg 80, wijzigen gevel (03/08/2017) 21105-2017
Velserbroek
Reptonstraat 24, 26, 28 en 30, plaatsen stuk damwand (31/07/2017) 20658-2017
Velsen-Noord
Gildenlaan 10, plaatsen aanbouw (zijkant) (30/07/2017) 20485-2017
Velsen-Zuid
’s Gravenlust 35b, constructieve wijziging (02/08/2017) 20905-2017
Driehuis
P.C. Hooftlaan 2, kappen boom (31/07/2017) 20604-2017
Santpoort-Noord
Roos en Beeklaan 67, vergroten woning (31/07/2017) 20703-2017
Duin- en Kruidbergerweg ong., herstellen hekpijlers (02/08/2017) 20906-2017
Huis te Wissenlaan 19, vergroten woning en splitsen in appartementen (04/08/2017) 21122-2017
Santpoort-Zuid
Bruno Klauwersstraat 17, constructieve doorbraak woning (01/08/2017) 20716-2017
Wüstelaan 12, verbouwen woning (04/08/2017) 21159-2017

Welstand
Voor zover de ingediende aanvragen voor een omgevingsvergunning betrekking hebben op een bouwactiviteit
kunnen deze worden voorgelegd aan de commissie Stedelijk Schoon Velsen. Voor meer informatie over
welstand: 140255
Verlenging beslistermijn
Burgemeester en wethouders van Velsen hebben op grond van artikel 3.9 van de Wet algemene bepalingen
omgevingsrecht de termijn waarbinnen zij op de volgende aanvragen dienen te beslissen, verlengd met zes
weken:
Velsen-Noord
Melklaan 41, plaatsen dakkapel (02/08/2017) 15429-2017
IJmuiden
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Elzenstraat 33, verbouwen woning (02/08/2017) 15623-2017
Ingetrokken aanvragen omgevingsvergunning
Santpoort-Noord
Biallosterskilaan 55, vergroten woning (01/08/2017) 17538-2017
Driehuis
Waterlandweg 1, plaatsen blokhut (01/08/2017) 16040-2017
Velsen-Noord
Wijkermeerweg 5, plaatsen bijenpark (02/08/2017) 20445-2017
Ontwerpbesluit- uitgebreide procedure
Burgemeester en wethouders van Velsen maken bekend dat zij het voornemen hebben een
omgevingsvergunning te verlenen voor de onderstaande aanvraag. De aanvraag, de
ontwerpomgevingsvergunning en de bijbehorende stukken liggen met ingang van 18 augustus 2017 gedurende
zes weken ter inzage bij de afdeling Publiekszaken. Tevens zijn deze stukken digitaal in te zien op de website
velsen.nl via het menu meer nieuws/ inzage (ontwerp)besluiten.
Tijdens deze periode van terinzagelegging, kan een ieder naar keuze mondeling of schriftelijke zienswijzen
inbrengen tegen de ontwerpomgevingsvergunning. Zienswijzen moeten worden gericht aan het college van
burgemeester en wethouders van Velsen, werkeenheid Vergunningen, Postbus 465, 1970 AL IJmuiden
(bezoekadres Dudokplein 1 te IJmuiden). Voor het kenbaar maken van mondelinge zienswijzen kunt u contact
opnemen met de werkeenheid Vergunningen, telefoon 140255.
Santpoort-Noord
Burgemeester Enschedélaan 66 – brandveilig gebruik gebouw (05/08/2017) 11099-2017

BESLUITEN
Burgemeester en wethouders van Velsen hebben de hierna volgende besluiten genomen. Op grond van de
Algemene wet bestuursrecht kan een belanghebbende bij het (de) onderstaande besluit(en) gedurende zes
weken na de dag van verzending van het besluit een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het
bestuursorgaan dat het besluit heeft genomen (zoals college van Burgemeester en wethouders van Velsen of
Burgemeester van Velsen,
Postbus 465, 1970 AL IJmuiden), dan wel langs elektronische weg (elektronisch formulier op www.velsen.nl;
werkt alleen in combinatie met inloggen via DigiD).
In spoedeisende gevallen kan een voorlopige voorziening worden gevraagd bij de voorzieningenrechter van de
rechtbank Noord-Holland, locatie Haarlem, sector bestuursrecht, Postbus 1621, 2003 BR Haarlem. Een
voorlopige
voorziening kan alleen worden aangevraagd, indien er ook een bezwaarschrift is ingediend. De verzenddatum
van het besluit is tussen haakjes vermeld.
Verleende omgevingsvergunningen - reguliere procedure

Driehuis
Marnixlaan 4, plaatsen dakkapel (01/08/2017) 16819-2017
Santpoort-Noord
Biallosterskilaan 24, plaatsen dakkapel (03/08/2017) 12907-2017
Santpoort-Zuid
Anna van Burenlaan 15, uitbreiden en renoveren woning, vervangen dakbedekking (inclusief buurpand nr. 13)

2/3

ficiële bekendmakingen | Week x, maand 2012

(01/08/2017) 19120-2017
Bloemendaalsestraatweg 89, wijzigen tandprothesepraktijk naar fysiotherapiepraktijk (03/08/2017) 14023-2017
Papenburghlaan 28, plaatsen erker en dakkapel (03/08/2017) 15865-2017
Velserbroek
Hogemaad 81, plaatsen erfafscheiding (01/08/2017) 16385-2017
Botter 35, plaatsen invalidenlift (01/08/2017) 18771-2017

Verleende evenementenvergunningen APV artikel 2:17
Nieuwjaarsduik op 1 januari 2018 van 12.00 tot 13.30 uur op het strand van IJmuiden (03/08/2017) 15812-2017
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