Week 38, 21 september 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
Burgemeester en wethouders van de gemeente Velsen maken bekend dat zij in de periode van 9 september
2017 tot en met 15 september 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
Badweg 35, vervangen toegangspoort (14/09/2017) 24816-2017.
Velsen-Zuid
Laaglandersluisweg ong., Heuvelweg ong., Buitenhuizerweg ong.,Westlaan ong. het plaatsen van 4
vlaggenmasten (14/09/2017) 24481-2017
Oude Pontweg ong., plaatsen hekwerk en aanleggen tegelpad (13/09/2017) 24385-2017.
Santpoort-Zuid
Bloemendaalsestraatweg 163, splitsen woning (12/09/2017) 24305-2017;
Velserenderlaan 7, kappen boom (spoed kap) (12/09/2017) 24263-2017.
Santpoort-Noord
Molenstraat 9, plaatsen zonnepanelen (12/09/2017) 24247-2017;
Duin- en Kruidbergerweg 60, wijzigen gebruik wonen naar conferentiefunctie (14/09/2017) 24538-2017;
Molenstraat 7, plaatsen zonnepanelen (18/09/2017) 24643-2017.
Driehuis
Da Costalaan 6, kappen boom (spoed kap)(14/09/2017) 24531-2017;
Wolff en Dekenlaan 23, wijzigen voorgevel, plaatsen dakkapel (13/09/2017) 24421-2017.
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
Industriestraat 70, vergroten bedrijfsgebouw (15/09/2017) 20409-2017.
Santpoort-Zuid
Wüstelaan 63, plaatsen erfafscheiding (19/09/2017) 20034-2017.
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Velserbroek
Hofgeesterweg 43, plaatsen erker (12/09/2017) 20210-2017;
Reptonstraat 24, 26, 28 en 30, plaatsen damwand (18/09/2017) 20658-2017.
Ingetrokken aanvragen omgevingsvergunning
Velserbroek
Hofgeesterweg 43, vergroten 2 dakkapellen (18/09/2017) 22537-2017.
IJmuiden
Jacob van Heemskerkstraat 25, legaliseren en uitbreiden woning (19/09/2017)19999-2017.
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
Strandweg 80, vervangen gevel (15/09/2017) 21105-2017.
Velsen-Zuid
Amsterdamseweg 12, vervangen bestaande CNG-installatie, wijzigen afleverpunt met reclamezuil (18/09/2017)
19941-2017.
Santpoort-Noord
Hagelingerweg 16, plaatsen dakopbouw, wijzigen voor- en achtergevel (18/09/2017) 20116-2017.
Velserbroek
Aletta Jacobsstraat 76-140, bouwwerk brandveilig gebruiken (19/09/2017) 8013-2017.

Verleende vergunning voor werkzaamheden buiten reguliere werktijden APV artikel 5:5
geluidshinder buiten reguliere werktijden: voegwerkzaamheden A22 Beverwijk 13-16 oktober as (18/09/2017)
24636-2017

2. Individuele gehandicaptenparkeerplaats
Burgemeester en wethouders hebben besloten een individuele gehandicaptenparkeerplaats aan te leggen
voor het volgende perceel:
Plein 1945 30, 1971 GB IJMUIDEN
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 verkeersbesluit kunt u inzien bij de receptie in het gemeentehuis, Dudokplein 1 te IJmuiden.
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3. Kapmelding
Planetenweg (sporthal) IJmuiden; 8 Populieren Vitaliteit is slecht
Heerenduinweg ( ingang Tennisbaan) IJmuiden; 1 Populier Vitaliteit is slecht
Willebrordstraat ( langs oude spoorbaan) IJmuiden, 1 Populier Vitaliteit is slecht
Ladderbeekstraat ( speelplek) Velsen-Noord, 1 Plataan Door de storm beschadigd
Meerweidenlaan t.o. nr. 68 Velsen-Noord, 1 Eik Door de storm beschadigd

4. Hogere waarden Wet geluidshinder bestemmingsplan
“Hillegondswegje”
Hogere waarden Wet geluidhinder bestemmingsplan "Hillegondswegje ".
Burgemeester en Wethouders van Velsen hebben ten behoeve van het bestemmingsplan Hilegondswegje 14
in de Velserbroek een verzoek om vaststelling van een hogere waarde in het kader van de Wet geluidhinder
ingediend bij Omgevingsdienst IJmond. Het hogere waardenbesluit heeft betrekking op wegverkeerslawaai.
De bevoegdheid van het college tot vaststelling van hogere waarden is gedelegeerd aan het algemeen
bestuur van Omgevingsdienst IJmond.
De directeur van Omgevingsdienst IJmond, gemandateerd bevoegd namens genoemd algemeen bestuur,
maakt bekend dat er een ontwerpbesluit tot vaststelling van de hogere waarde voor de geluidbelasting is
genomen.
Het ontwerpbesluit tot vaststelling van de hogere waarde ligt met ingang van 22 september 2017 gedurende
zes weken, samen met het ontwerp bestemmingsplan "Hillegondswegje ", ter inzage bij de balie van het
gemeentehuis van Velsen, Dudokplein 1 1971 EN te IJmuiden en bij Omgevingsdienst IJmond, Stationsplein
48b te Beverwijk op werkdagen van 9.00 uur tot 17.00 uur.
Gedurende de termijn van de tervisielegging kunnen belanghebbenden schriftelijk dan wel mondeling
zienswijzen kenbaar maken. Schriftelijke zienswijzen kunnen kenbaar gemaakt worden bij Omgevingsdienst
IJmond, Postbus 325, 1940 AH Beverwijk, onder vermelding van “Zienswijze ontwerpbesluit vaststelling
hogere waarde Wet geluidhinder omgevingsvergunning Hilegondswegje 14 te Velserbroek”. Voor mondelinge
zienswijzen kunt u telefonisch een afspraak maken met Omgevingsdienst IJmond, telefoonnummer 0251263863.

5. Ontwerpbestemmingsplan Hillegondswegje
Aankondiging
Burgemeester en wethouders zijn voornemens de gemeenteraad voor te stellen een nieuw bestemmingsplan
vast te stellen voor het Hillegondswegje 14 in de Velserbroek.
Aanleiding
Het bestemmingsplan voorziet in een bestemmingswijziging van een agrarische bedrijfswoning naar een
nieuw te bouwen reguliere woning. Het is dan mogelijk een kwalitatief hoogwaardige herinrichting van het
perceel te realiseren.
Ligging plangebied
Het plangebied ligt in de Velserbroek ter hoogte van het Hillegondswegje 14.
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Plan inzien
Het ontwerpbestemmingsplan Hillegondswegje met IDN: NL.IMRO.0453.BP1303HILLEGONDSW1- O001 ligt
met ingang van 22 september 2017 gedurende zes weken voor een ieder ter inzage. Naast het
ontwerpbestemmingsplan liggen tevens de daarop betrekking hebbende onderzoeken en rapportages ter
inzage.
Gemeentehuis, Dudokplein 1, IJmuiden.
Centrale bibliotheek, Dudokplein 16, IJmuiden.
Digitaal raadpleegbaar op www.ruimtelijkeplannen.nl.
Zienswijze indienen
Gedurende de termijn dat het plan ter inzage ligt, kunt u een zienswijze indienen op het
ontwerpwijzigingsplan. Dit doet u door een brief te richten aan:
Gemeenteraad van Velsen
Postbus 465
1970 AL IJmuiden
Of via ro@velsen.nl. Onder vermelding van “zienswijze bestemmingsplan Hillegondswegje”. Vergeet daarbij
niet duidelijk uw fysieke postadres aan te geven.
Voor het indienen van mondelinge zienswijzen kunt u een afspraak maken met de behandelend ambtenaar,
de heer Kloosterman, telefoonnummer 0255-567200.
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