Week 46, 16 november 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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1. Ingediende aanvragen en verleende omgevingsvergunningen
2. Vergaderingen gemeenteraad Velsen
3. Kapmelding

1. Ingediende aanvragen en verleende omgevingsvergunningen
Burgemeester en wethouders van de gemeente Velsen maken bekend dat zij in de periode van 4 november
2017 tot en met 10 november 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
Wijk aan Zeeërweg 56, plaatsen dakopbouw (07/11/2017) 29134-2017;
Rembrandtlaan 47,oprichten garage (07/11/2017) 29169-2017;
Waalstraat 107, plaatsen deurluifel (08/11/2017) 29305-2017;
Lange Vlak 74, plaatsen afdak (10/11/2017) 29525-2017.
Santpoort-Zuid
Louise de Colignylaan 74, plaatsen dakkapel (10/11/2017) 29520-2017.
Santpoort-Noord
Overbildtweg 46, plaatsen terrasoverkapping (07/11/2017) 29218-2017;
Kerkweg 23, plaatsen dakopbouw (09/11/2017) 29359-2017.
Velserbroek
Lieskamp 7, plaatsen uitbouw (06/11/2017) 29088-2017;
Schoener 6,oprichten schuur, plaatsen overkapping, kappen 4 bomen (05/11/2017) 28979-2017.
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:
IJmuiden
Zeeweg 319, oprichten woning (08/11/2017) 22253-2017;
Kanaalstraat 31 RD, verbouwen bovenwoning in twee appartementen (10/11/2017) 25703-2017.

Ingetrokken aanvragen omgevingsvergunning
IJmuiden
Herculesstraat 6B,, verbouwen garage, plaatsen overkapping (10/11/2017) 28348-2017.
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Velsen-Noord
Gildenlaan 56, wijzigen erfafscheiding (07/11/2017) 25556-2017.
Santpoort-Noord
Broekbergenlaan 3, realiseren 2 parkeerplaatsen (10/11/2017) 17769-2017.
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
Havenkade 55, vervangen kozijnen en beplating toren (08/11/2017) 25423-2017;
Peperkers 13, plaatsen balkonbeglazing (09/11/2017) 23930-2017;
Boerhaavestraat 6, wijzigen voorgevel, plaatsen erfafscheiding (10/11/2017) 25273-2017 .
Velsen-Zuid
Tolsduinerlaan 1, vervangen en verplaatsen hek (07/11/2017) 26488-2017; (Gemeentelijk monument)
Oude Pontweg ong., plaatsen hekwerk, aanleggen tegelpad (08/11/2017) 24385-2017.
Santpoort-Noord
Molenstraat 9, plaatsen zonnepanelen( 07/11/2017) 24247-2017.
Santpoort-Zuid
Van den Bergh van Eysingaplantsoen 1-42. 25-48 en 49-72, vervangen balkonhekken (09/11/2017) 268332017.
Verleende evenementenvergunningen APV artikel 2:17
IJmuiden
Sinterklaasintocht op 18 november 2017 van 12.00 uur tot 17.00 uur (08/11/2017) 23072-2017.

2. Vergaderingen gemeenteraad Velsen
IJmondcommissie 21 november 2017
Locatie IJmondcommissie: gemeentehuis Heemskerk Maerten van Heemskerckplein 1
1964 EZ Heemskerk
Aanvang 19.30 uur
Wat doet de IJmondcommissie?
De gemeenteraadsleden van Beverwijk, Heemskerk en Velsen bespreken de raadsvoorstellen over regionale
onderwerpen in de IJmondcommissie. Daarna nemen de raadsleden in de drie afzonderlijke
raadsvergaderingen over deze raadsvoorstellen een besluit.
U bent van harte welkom de vergadering van de IJmondcommissie bij te wonen. U kunt hiervoor plaatsnemen
op de publieke tribune van de raadzaal in Heemskerk.
Inspreken
Aanmelden kan tot op de dag van de vergadering tot 12.00 uur bij de griffie: 0255 567502 of via de mail:
griffie@regioijmond.nl met vermelding van onderwerp, naam, e-mailadres en telefoonnummer. De griffie
neemt dan nog contact met u op.
Agenda IJmondcommissie
Regionale cultuurvisie
De regionale cultuurvisie geeft richting aan het gezamenlijke beleid van de IJmondgemeenten in de komende
periode. Met elkaar willen de gemeenten verkennen hoe ze kunst, cultuur en erfgoed in de regio kunnen
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versterken door samenwerking en verbinding.
Het resultaat is een regionale cultuurvisie voor de IJmond waarin belang, kansen en uitdagingen worden
benoemd en verkend. De relatie met andere beleidsvelden, bijvoorbeeld participatie, welzijn, zorg, toerisme
en recreatie wordt hierbij nadrukkelijk gelegd. In deze visie staat de inspiratie, creativiteit en kracht van het
culturele veld centraal. Naast de bespreking in de IJmondcommissie heeft er op 6 november ook een
bijeenkomst voor de stakeholders plaatsgevonden. De input wordt meegenomen tijdens de bespreking van dit
agendapunt.
Besluitvorming raadsvergadering 9 oktober 2018
Jeroen Bakker is toegelaten als raadslid voor de VVD en Kitty Wolfs heeft de belofte afgelegd als nieuw
steunfractielid van Velsen Lokaal.
De begroting 2018 is donderdag unaniem door de gemeenteraad aangenomen. Het ingediende amendement
over diversiteit van Beryl Dreyer en twee moties over participatie en wachttijd en de omgekeerde toets in het
Sociaal Domein van de SP en een motie over Buitenschaakplekken van Groen Links haalden het niet.
Alleen een (aangepaste) motie van Groen Links en LGV over het sneller doorvoeren van energiezuinige
straatverlichting kreeg de meerderheid van stemmen.
De Belastingverordeningen 2018 gemeente Velsen zijn vastgesteld.
De raadsvergadering is terug te zien op www.velsen.nl/gemeenteraad door te klikken op de raadskalender en
de raadsvergadering van 9 oktober.

3. Kapmelding
Een eik aan de Driehuizerkerkweg in Driehuis (ter hoogte van de camping) vanwege geringe vitaliteit
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