Week 42, 19 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
Rectificatie ingediende aanvragen en verleende omgevingsvergunningen van 12 oktober 2017
Kapmelding

Kennisgeving marktconsultatie Kanaalstraat 257 te IJmuiden

1. Ingediende aanvragen en verleende omgevingsvergunningen
Burgemeester en wethouders van de gemeente Velsen maken bekend dat zij in de periode van 7 oktober
2017 tot en met 13 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
Radarstraat ong., oprichten 54 appartementen, kappen 2 bomen, aanleggen uitrit (13/10/2017).
Velsen-Zuid
Rijksweg 134, kappen 10 bomen (10/10/2017) 26795-2017 (Rijksmonument)
Velsen-Noord
Wijkerstraatweg 125, uitbreiden woning (13/10/2017) 27138-2017.
Santpoort-Noord
Groenelaantje 6 0017, legaliseren tuinhuis (10/10/2017) 26791-2017;
Groenelaantje 6 0007, legaliseren tuinhuis (10/10/2017) 26796-2017;
Kerkerinklaan 13, kappen boom (11/10/2017) 26872-2017;
Hagelingerweg 20J, wijzigen gevel (12/10/2017) 26977-2017;
Hoofdstraat t.o. 262, kappen 2 bomen (12/010/2017) 27038-2017.
Santpoort-Zuid
Pieter Weijstraat 17, kappen 2 bomen (9/10/2017) 26-635-2017 (betreft noodkap)
Harddraverslaan 15, kappen van een boom (9/10/2017) 26605-2017
Van den Bergh van Eysingaplantsoen 1-42. 25-48 en 49-72, vervangen balkonhekken (11/10/2017) 268332017;
Bloemendaalsestraatweg 46, kappen boom (11/10/2017) 26800-2017;
Pieter Weijstraat ong., het wijzigen van de positie van 2 garageboxen, een traforuimte en een duiker
(11/10/2017) 26936-2017;
Wüstelaan 63, legaliseren kozijn, garagedak en kunstrietendak (13/10/2017) 27093-2017.
Driehuis
Kriemhildestraat 13, plaatsen hoekdakkapel (09/10/2017) 26700-2017.
Velserbroek
Lange Sloot 49, vergroten woning (11/10/2017) 26949-2017.
Rectificatie
Wijk aan Zeeërweg 70, wijzigen gevelafwerking (wijzigen verleende vergunning W.14.000412) (05/10/2017)
263702017;
Welstand

1/4

ficiële bekendmakingen | Week x, maand 2012

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:
Santpoort-Noord
Fresiastraat 2, verbouwen bedrijfsruimte met woning in drie woningen met praktijkruimte (12/10/2017) 194582017.
Ingetrokken aanvragen omgevingsvergunning
Velsen-Zuid
Buitenhuizerweg 18,oprichten schuur (13/10/2017) 15417-2015.
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
Halkade 4, tijdelijk gebruik pand voor 6 theatervoorstellingen (11/10/2017) 26440-2017;
Lange Nieuwstraat 489-491, aanbrengen gevelreclame (12/10/2017) 15326-2017;
Kennemermeer 25 en omgeving (o.a. strand en duingebied) , organiseren van een sportevenement (Spartan
Obstacle Run) (17/10/2017) 23198-2017
Velsen-Zuid
Van Tuylweg 28, plaatsen dakkapel (12/10/2017) 22222-2017
Velsen-Noord
Wijkerstraatweg 57, plaatsen dakkapel (11/10/2017) 23370-2017
Santpoort-Noord
Harddraverslaan 15, kappen boom (13/11/2017) 26605-2017
Santpoort-Zuid
Pieter Weijstraat 17, kappen 2 bomen (10/10/2017) 26635-2017 (noodkap);
Wüstelaan 78, kappen boom (10/10/2017) 26446-2017
Velserbroek
Wieringer Aak 69, plaatsen dakkapel (11/10/2017) 22121-2017
Verleende evenementenvergunningen APV artikel 2:17
IJmuiden
Havenrun funrun op 22 oktober 2017 van 14.00 tot 16.00 uur, Locatie Trawlerkade (13/010/2017) 26042-2017
Sportevenement (Spartan Obstacle Run) op 21 oktober 2017 van 7.00 tot 19.00 uur, locatie
Kennemermeer 25 en omgeving (o.a. strand en duingebied) te IJmuiden (17/10/2017) 23229-2017
Velserbroek
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Herfstkriebels op 21 oktober 2017 van 12.00 tot 16.00 uur, Locatie: winkelcentrum (13/10/2017) 25835-2017

Verleende filmvergunningen APV artikel 2:12
IJmuiden
Filmopname politieserie Smeris op 18-10-2017, van 07.00 uur tot 19.00 uur, Locatie: Zuiderkruisstraat (16/10/2017)
26046-2017
Filmopname politieserie Smeris op 30-10-2017 van 08.00 uur tot 20.00 uur, Locatie: De Rijpstraat hoek Willem
Barendszstraat (16/10/2017) 26404-2017

2. RECTIFICATIE in de Infopagina van 12 oktober 2017 zijn
verkeerde besluiten gepubliceerd. Hieronder de juiste
besluiten
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;
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
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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

3. Kapmelding
Locatie: Beecksanghlaan / Nachtegaallaantje Velsen-Noord, twee populieren en een esdoorn. De bomen
worden te groot en te hoog, en geven daardoor te veel overlast voor de omgeving.
Locatie: Wijkeroogstraat / Fietscrossbaan Velsen-Noord, een eik. De boom is al dood en moet verwijderd
worden.

4. Kennisgeving markconsultatie Kanaalstraat 257 te IJmuiden
De gemeente Velsen wenst de mogelijkheden voor herbestemming en/of herontwikkeling van het pand en de
locatie aan de Kanaalstraat 257 te IJmuiden (het voormalige Witte Theater) door middel van een
marktconsultatie te onderzoeken. Hierin worden partijen uitgenodigd hun visie te geven op de haalbaarheid
van een toekomstbestendige herontwikkeling en exploitatie. De onderbouwing en motivering van de visie zijn
van belang. De gemeente wil inzicht krijgen in innovatieve kansen die marktpartijen zien en de voorwaarden
om in de (her)ontwikkeling te participeren.
De gemeente gebruikt de resultaten uit de marktconsultatie om de kaders en randvoorwaarden voor een
verkoop van de locatie te formuleren.
Deze marktconsultatie wordt georganiseerd via Tenderned (www.tenderned.nl). Hier staat ook het gehele
proces aangegeven, de data voor het aanmelden en de planning.
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