Week 41, 12 oktober 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-aanhuisbladen de Jutter en de Hofgeest.
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Ingediende aanvragen en verleende omgevingsvergunningen
Vergaderingen raad gemeente Velsen
Bekendmaking ’t Princenboschpad en Spoorpad

Parkeerplaatsen Santpoort-Noord vrijgeven
Kapmelding

Ingediende aanvragen en verleende omgevingsvergunningen
Burgemeester en wethouders van de gemeente Velsen maken bekend dat zij in de periode van 30
september 2017 tot en met 6 oktober 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
Stephensonstraat 74, legaliseren bovenwoning (30/09/2017) 25908-2017;
Industriestraat 20, realiseren kantoorruimte (03/10/2017) 26193-2017;
Cypressenstraat 31, oprichten tweede verdieping (04/10/2017) 26360-2017;
Wijk aan Zeeërweg 7, wijzigen gevelafwerking (wijzigen verleende vergunning W.14.000412) (05/10/2017)
26370-2017;
Halkade 4, afwijken bestemmingsplan voor tijdelijke voorstelling industrie festival (05/10/2017) 26440-2017.
Velsen-Zuid
Van Hogendorplaan 6, kappen 2 bomen (05/10/2017) 26455-2017;
Tolsduinerlaan 1, vervangen hek (06/10/2017) 26488-2017.
Santpoort-Noord
Kerkerinklaan 2, plaatsen dakopbouw (03/10/2017) 26192-2017.
Santpoort-Zuid
Wüstelaan 70a, afwijken bestemmingsplan, oprichten berging en carport (30/09/2017) 25907-2017;
Wüstelaan 78, kappen boom (05/10/2017) 26446-2017 (Noodkap)
Driehuis
P.C. Hooftlaan 26 en 28, plaatsen dakkapel (nr. 26) en veranderen kozijnindeling dakkapel (nr. 28) (06/10/2017)
26368-2017;
Driehuizerkerkweg 93 en 95, vernieuwen luifel (05/10/2017) 26454-2017.
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:
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IJmuiden
Slingerduinlaan 6, onderhoudswerkzaamheden (03/10/2017) 19521-2017 (Rijksmonument).
Santpoort-Noord
Santpoortse Dreef 170, plaatsen erfafscheiding (04/10/2017) 19942-2017.
Santpoort-Zuid
Brederoodseweg 59, verbouwen woning en kappen 8 bomen (03/10/2017) 21819-2017.
Velserbroek
Galle Promenade 66, realiseren 2 appartementen op verdieping (05/10/2017) 19329-2017.
Velsen-Zuid
Laaglandersluisweg ong. plaatsen telecommast (06/10/2017) 19739-2017.

Ingetrokken aanvragen omgevingsvergunning
Velsen-Zuid
Buitenhuizerweg 18 te Velsen-Zuid, het maken van een grondkering (03/10/2017) 19347-2017

Rectificatie:
Driehuis
Valeriuslaan 16, uitbreiden woning (29/09/2017) 25836-201719521-2017
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
IJmuiden
Lijsterlaan 7, plaatsen van een aanbouw aan de achterzijde, het verplaatsen van de garage naar de voorzijde van
de woning (03/10/2017) 22179-2017.
Velsen-Zuid
Rijksweg 136, herstellen bloemperk (05/10/2017) 22840-2017. Rijksmonument
Santpoort-Noord
Wulverderlaan 3, brandveilig gebruik Parnassiaschool (03/10/2017) 9975-2017;
St. Martinstraat 2,oprichten uitbouw (03/10/2017) 18075-2017 18075-2017;
Duin- en Kruidbergerweg 60, realiseren wellness faciliteiten (5/10/2017) 23606-2016 (Rijksmonument);
Burgemeester Enschedelaan 66, brandveilig gebruik BSO in basisschool ( 05/10/2017) 11099-2017;
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Roos en Beeklaan 67, vergroten woning (05/10/2017) 20703-2017.
Santpoort-Zuid
Platvoetstraat 10, wijzigen gevels (04/10/2017) 22471-2017.
Driehuis
P.C. Hooftlaan 26 en 28, plaatsen dakkapel (nr. 26) en veranderen kozijnindeling dakkapel (nr. 28)
(06/10/2017) 26368-2017 (Flitsvergunning)
Velserbroek
Hofgeesterweg 43,oprichten erker (03/10/2017) 20210-2017.

Van Rechtswege verleende omgevingsvergunningen
Santpoort-Zuid
Bloemendaalsestraatweg 138c 0009, gebruik als praktijk/oefenruimte (3-10-2017) 25227-2016
Santpoort-Noord
Patriciuslaan 24, plaatsen hekwerk op uitbouw (3/10/2017) 14169-2017

2. Vergaderingen gemeenteraad Velsen
Locatie: gemeentehuis Velsen, ingang Plein 1945 te IJmuiden
Aanvangstijd 19.30 uur
Sessie Begroting 2018 donderdag 19 oktober 2017
Volg de raad
U bent van harte welkom de vergadering bij te wonen. U kunt hiervoor plaatsnemen op de publieke tribune
van de raadzaal. De vergaderingen zijn zowel live als achteraf te volgen
via de raadskalender op www.velsen.nl/gemeenteraad en zijn daarna op elk gewenst moment terug te zien of
te beluisteren. Ook kunt u de vergadering volgen via www.rtvseaport.nl
Inspreken kan tijdens de sessie over de Begroting 2018
Aanmelden om in te spreken kan tot op de dag van de vergadering tot 12.00 uur bij de griffie: 0255 567502 of
via de mail: griffie@velsen.nl met vermelding van onderwerp, naam, e-mailadres en telefoonnummer. De
griffie neemt dan nog contact met u op.
Agenda
De Begroting 2018
De gemeenteraad bespreekt de Begroting 2018 in een sessie waarbij alle gemeenteraadsleden aanwezig
zijn. De begroting is het huishoudboekje van de gemeente. Er staat in waar de gemeente het komend jaar
geld aan wil uitgeven en waar de inkomsten vandaan komen. Heeft u ook een mening over de begroting, dan
kunt u zich aanmelden bij de griffie om aan het begin van de sessie te komen inspreken: 0255 567502 of via
griffie@velsen.nl
Het debat over de begroting is in de raadsvergadering op donderdag 9 november 2017. Daarna stelt de
gemeenteraad de Begroting 2018 vast.
De Begroting 2018 is gebaseerd op de perspectiefnota 2017 die in juli door de gemeenteraad is vastgesteld.
Het motto van deze begroting is: ‘Verder bouwen aan Velsen’. Belangrijke onderwerpen uit de Begroting 2018
zijn de drie decentralisaties in het sociale domein, de verbetering dienstverlening, efficiënt beleid, de
samenwerking met inwoners, instellingen en organisaties en de regionale samenwerking.
Meer informatie over de Begroting 2018 kunt u vinden op begroting.velsen.nl en in de raadskalender op
www.velsen.nl/gemeenteraad
Besluitenlijst raadsvergadering 5 oktober 2017
Over de volgende onderwerpen heeft de gemeenteraad een besluit genomen:

Bestemmingsplan Motorhuislocatie

Groencompensatie voor parkeergelegenheid L. Zocherplantsoen, Velserbroek

Benoeming lid Raad van Toezicht Stichting Openbaar Primair Onderwijs IJmond

Rekenkamerrapport Burger- en overheidsparticipatie in Velsen

Beleidsnota Jeugd 2018-2021

Zienswijze planstudie Verbinding A8-A9
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Onderzoek naar effecten van niet realiseren fusie in de IJmond
Benoeming raadsgriffier R. B. Palstra per 1 november 2017.

3 Bekendmaking’t Princenboschpad en Spoorpad
Burgemeester en wethouders hebben op 3 oktober 2017 besloten om de naam ’t Princenboschpad - dat
begint bij Kennemergaarde in Santpoort-Noord – door te trekken tot waar het fietspad de busbaan kruist (ter
hoogte van crematorium Westerveld in Driehuis) en aan het gedeelte na de busbaan tot de Zeeweg de naam
Spoorpad toe te kennen.
Mogelijkheid van bezwaar
Belanghebbenden kunnen ingevolge de Algemene wet bestuursrecht binnen een termijn van 6 weken na de
dag waarop het besluit is bekend 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.
Nadere informatie
Het besluit met bijbehorende kaart kunt u inzien bij de afdeling Informatiemanagement van de gemeente
Velsen, Dudokplein 1 te IJmuiden. U kunt hiervoor een afspraak maken bij het KCC, of via telefoonnummer
0255 567352.

4. Parkeerplaatsen Santpoort-Noord vrijgeven
Burgemeester en wethouders van de gemeente Velsen hebben besloten:
-

-

om 2 parkeerplaatsen in de Molenstraat, ter hoogte van de kruising met de Wüstelaan in Santpoort-Noord,
vrij te geven voor het parkeren van alle typen voertuigen door middel van het verwijderen van borden E4,
zoals bedoeld in bijlage I van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990, met
onderborden met de tekst ‘alleen om elektrische voertuigen op te laden’ en onderbord OB504;
om 2 parkeerplaatsen in de Velserhooftlaan, ter hoogte van de kruising met de Wüstelaan, aan te wijzen
ten behoeve van het opladen van elektrische voertuigen door middel van het plaatsen van borden E4,
zoals bedoeld in bijlage I van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990, met
onderborden met de tekst ‘alleen om elektrische voertuigen op te laden’ en onderbord OB504.

Mogelijkheid van bezwaar
Belanghebbenden kunnen ingevolge de Algemene wet bestuursrecht binnen een termijn van 6 weken na de
datum waarop het besluit elektronisch is bekend gemaakt in de digitale Staatscourant, 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.
Nadere informatie
Het gehele verkeersbesluit kan worden ingezien bij het Klant Contact Centrum, gemeentehuis, Dudokplein 1
te IJmuiden. Vanaf 1 januari 2013 vindt formele publicatie van verkeersbesluiten plaats in de digitale
Staatscourant.

5. Kapmelding
In de gemeente Velsen wordt binnenkort een aantal bomen gekapt.
Locatie: Basisweg 50a ( laura Metaal Velsen-noord ), een populier. De boom is al meerdere keren
aangereden door vrachtwagens, staat daar in de weg en kan een gevaar gaan worden voor de openbare
ruimte.
ste
Locatie: Volkstuinencomplex Wijkeroog Velsen-Noord, 1 complex aan het fietspad Wijkeroogpark in de
singel rondom het complex: drie essen, twee esdoorns, een iep, een eik en een linde. De bomen worden te
groot en staan te dicht op de volkstuinen.
Locatie: Volkstuinencomplex Wijkeroog Velsen-Noord, langs het fietspad tussen de complexen in naar
boogbrug: acht essen en een eik. De bomen worden te groot en maken plaats om andere te laten groeien in
de breedte en in een laan. Ook staan er een paar te scheef en te dicht op de sloot, deze kunnen bij harde
storm omvallen op het complex er achter.
Locatie: Volkstuinencomplex Wijkeroog Velsen-Noord, hoek van de parkeerplaats / pad gasstation: een es.
Deze boom is in een zeer slechte staat en kan gevaarlijk worden voor openbare ruimte.
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Locatie Volkstuinencomplex Velsen-Noord, in de singel achter de speeltuin: vijf essen, twee elzen en twee
esdoorns. Deze bomen worden te groot en staan te dicht op de volkstuinen en huisjes.
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