Week 15, 12 april 2018
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-aanhuisbladen de Jutter en de Hofgeest.

Inhoud
1. Ingediende aanvragen en verleende omgevingsvergunningen
2. Verkleining losloopplaatsen
3. Aanwijzingsbesluit hondenlosloopplaatsen Burgemeester Rijksenspark, Velserbeek, Watertorenpark

1. Ingediende aanvragen en verleende omgevingsvergunningen
Burgemeester en wethouders van de gemeente Velsen maken bekend dat zij in de periode van 31 maart
2018 tot en met 6 april 2018 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
Lorentzstraat 84, kappen boom (29/03/2018) 4318-2018;
Leeuweriklaan 15, vernieuwen dakopbouw (03/04/2018) 4300-2018;
Peperkers 35, plaatsen balkonbeglazing (04/04/2018) 4406-2018;
Kompasstraat 73, vergroten erker (04/04/2018) 4408-2018;
Schiplaan 2a, gebruiksvergunning brandveilig gebruik (05/04/2018) 4402-2018;
Stephensonstraat 72, uitbreiden 1e verdieping van een woning (05/04/2018) 4463-2018;
Wijk aan Zeeëerweg 162, gebruiksvergunning brandveilig gebruik geclusterde woonvorm (05/04/2018) 44642018;
Reaumurstraat 3, realiseren 2 woningen in bedrijfsruimte (06/04/2018) 4523-2018;
Snelliusstraat 35, plaatsen dakopbouw(6/04/2018) 4531-2018.
Velsen-Noord
Reyndersweg 1, vervangen van een vetvangput (04/04/2018) 4360-2018;
Reyndersweg ong., legaliseren kunstobject (04/04/2018) 4379-2018;
Wijkerstraatweg 125, splitsen bovenverdieping in 2 appartementen (04/04/2018) 4375-2018.
Santpoort-Noord
Groenelaantje 6 0043, oprichten tuinhuisje met kas (03/04/2018) 4291-2018.
Velserbroek
Fregat 24, plaatsen dakkapel (6/04/2018) 4533-2018.
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
Verlengen beslistermijn
IJmuiden
Lange Nieuwstraat 435, realiseren 3 appartementen boven winkel (05/04/2018) 1764-2018.
Santpoort-Noord
Hagelingerweg ong. (ter hoogte van nrs 3 en 5), plaatsen muziektent (05/04/2018) 2070-2018.
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Ingetrokken aanvragen omgevingsvergunning
Santpoort-Zuid
Willem de Zwijgerlaan 57a, oprichten van een woonhuis na sloop fietsenstalling (05/04/2018) 3756-2018

2. Verkleining losloopplaatsen
Burgemeester en wethouders van de gemeente Velsen hebben op 27 maart 2018 besloten:
-

Voor het Burgemeester Rijkenspark, Velserbeek, het Watertorenpark de huidige aanwijzing als
losloopplaats voor honden te wijzigen conform de bijgevoegde plattegronden.
Dit besluit daags na publicatie in werking te laten treden.

Het aanwijzingsbesluit en de plattegronden kunt u vinden in het electronisch gemeenteblad van de gemeente
Velsen. Het electronisch gemeenteblad is te vinden op www.velsen.nl
Mogelijkheid van bezwaar
Belanghebbenden kunnen ingevolge de Algemene wet bestuursrecht binnen een termijn van 6 weken na de
datum waarop het besluit bekend is gemaakt, 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 van Velsen.

3. Aanwijzingsbesluit hondenlosloopplaatsen Burgemeester
Rijkenspark, Velserbeek, Watertorenpark
Burgemeester en Wethouders van de gemeente Velsen
Overwegende:
-

Dat het mogelijk moet zijn voor wandelaars om op bepaalde delen van landgoedparken te wandelen
zonder dat daar honden loslopen en dat daar veel hondenpoep ligt;
Het college op basis van artikel 2:45 uit de APV plekken kan aanwijzen waar honden los mogen
lopen.

Het college besluit:
Overwegende:
-

Dat het mogelijk moet zijn voor wandelaars om op bepaalde delen van landgoedparken te wandelen
zonder dat daar honden loslopen en dat daar veel hondenpoep ligt;
Het college op basis van artikel 2:45 uit de APV plekken kan aanwijzen waar honden los mogen
lopen.

Het college besluit:
Voor het Burgemeester Rijkenspark, Velserbeek, het Watertorenpark de huidige aanwijzing als
losloopplaats voor honden te wijzigen conform de bijgevoegde plattegronden.
Dit besluit daags na publicatie in werking te laten treden
Burgemeester en wethouders van Velsen
De secretaris,

De burgemeester,

K.M. Radstake

F.C. Dales
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