Week 8, 22 februari 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. Besluit hogere waarden Wet geluidhinder bestemmingsplan “Hillegondswegje”
3. Gewijzigd vastgesteld bestemmingsplan Hillegondswegje

1. Ingediende aanvragen en verleende omgevingsvergunningen
Burgemeester en wethouders van de gemeente Velsen maken bekend dat zij in de periode van 10 februari
2018 tot en met 16 februari 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
De Ruyterstraat 48, verbouwen atelier tot eengezinswoning en plaatsen zonwering (22/02/2018) 2039-2018;
Kanaalstraat 48, renoveren gemeentelijk monument (13/02/2018) 2079-2018;
Kennemerstrand ong. afvlakken duintoppen (13/02/2018) 2105-2018;
Pegasusstraat 40, plaatsen dakkapel, wijzigen gevel (13/02/2018) 2106-2018;
Velserduinweg 338 9000, plaatsen viskiosk (13/02/2018) 2107-2018;
Radarstraat ong., oprichten 54 appartementen met fietsenberging en parkeerplaatsen (14/02/2018) 21732018;
Kennemerstrand ong., uitbreiden periode overnachten in strandhuisjes (van 1april t/m 30
september)(14/02/2018) 2166-2018;
Eenhoornstraat 8, wijzigen gevel en constructie (16/02/2018) 2307-2018;
Wijk aan Zeeërweg 56, kappen boom (16/02/2018) 2320-2018.
Velsen- Zuid
Rijksweg 116, kappen 11 bomen (13/02/2018) 2095-2018(rijksmonument).
Velsen-Noord
Stratingplantsoen 15, realiseren loggia en gevelwijziging (13/02/2018) 2080-2018;
Reyndersweg 3C, plaatsen 3 doucheruimtes (15/02/2018) 2229-2018;
Geelvinckstraat: 70 t/m 112; 95 t/m 117; 127 t/m 135,
Ladderbeekstraat: 87 t/m 129,
Schoonoortstraat: 2 t/m 43,
Wijkeroogstraat : 176-218,
Heirweg: 9 t/m 27,het vervangen van kozijnen en het plaatsen van zonnepanelen (15/02/2018) 2234-2018;
Reyndersweg 1, plaatsen buitenbar (gewijzigd uitvoeren verleende vergunning) (15/02/2018) 2255-2018.
Santpoort-Zuid
Rusburglaan 3, kappen boom (13/02/2018) 2115-2018.
Santpoort-Noord
Hagelingerweg ong. (ter hoogte van nrs 3 en 5), plaatsen muziektent (10/02/2018) 2070-2018;
Kieftendellaan 25, vervangen en vergroten dakkapel (12/02/2018) 2020-2018;
Curaçaosstraat 7, plaatsen dakopbouw (13/02/2018) 2073-2018;
Duin- en Kruidbergerweg 74, kappen boom (15/02/2018) 2213-2018.
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Velserbroek
Westlaan 41, handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening t.b.v. evenement 10 t/m 13 mei 2018
(12/02/2018)
2037-2018;
Ossenland 32, plaatsen dakkapel (14/02/2018) 2177-2018.
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
Ingetrokken aanvragen omgevingsvergunning
IJmuiden
Radarstraat ong., oprichten 54 appartementen, kappen 2 bomen, aanleggen uitrit (15/02/2018) 27121-2017
Ingediende aanvragen evenementenvergunningen APV artikel 2:17
IJmuiden
Kermis, op 21 t/m 27 april, locatie Kennemerplein (01/022018) 1811-2018.
Velsen-Zuid
Koningsdag, op 27 april 2018 van 09.00 uur tot 21.00 uur, locatie: landje van Tuyllweg ( 13/02/2018) 21632018.
Santpoort-Noord
Koningsdag, op 27 april 2018 van 10.00 t/m 20.00 uur, locatie: landje van Scholz (13-02-2018) 2069-2018
Driehuis
Koningsdag, op 27 april 2018 van 10.00 t/m 21.30 uur, locatie: veld Aagtevonklaan (16/02/2018) 2265-2018
Velserbroek
Villa’s culinair wijntheater, op 10 t/m 12 mei 2018 van 14.00 tot 23.00 uur, locatie: strand Villa Westend,
(13/02/2018) 2116-2018;
Circusvoorstellingen circus Sijm, op 6 t/m 10 juni 2018, locatie: Vestingplein (13/02/2018) 2103-2018;
Kermis, in oktober 2018, locatie Vestingplein (07/022018) 1812-2018.
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
Het college van Burgemeester en wethouders van Velsen heeft omgevingsvergunning verleend voor:
IJmuiden
Iepenstraat 33, plaatsen dakkapel (16/02/2018) 549-2018;
Celsiusstraat 47, plaatsen 2 dakkapellen (16/02/2018) 29744-2017.
Santpoort-Zuid
Wüstelaan 63, legaliseren wijziging gevel, kunstrieten dak garage, kunstrieten dak woning (12/02/2018)
27093-2017;
Anna van Burenlaan 17, kappen 17 bomen (13/02/2018) 545-2018.
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Santpoort-Noord
Paramaribostraat 13, verbouwen sportschool tot appartement (13/02/2018) 28334-2017;
Duin- en Kruidbergerweg 66, verbouwen woning naar vakantiewoning (13/02/2018) 32822-2017;
Hoofdstraat 145, uitbreiden van de 1e en 2e verdieping achterzijde, verplaatsen balkon/terras en plaatsen
stalen portaal (15/02/2018) 33325-2017.
Velsen-Zuid
Driehuizerkerkweg ong. (Velserbeek), kappen 2 bomen (13/02/2018) 552-2018.
Velsen-Noord
Platformweg 3, oprichten fundering voor plaatsing silo's (16/02/2018) 31817-2017;
Basisweg 50, verhogen dak (aanpassing op verleende vergunning 21496-2017) (14/02/2018) 31490-2017.
Driehuis
Tesselschadeplantsoen 3, plaatsen erfafscheiding (16/02/2018) 31317-2017.
Verleende omgevingsvergunningen – in heroverweging
Op grond van artikel 8:1 en 6:7 van de Algemene wet bestuursrecht kan een belanghebbende tegen dit
besluit binnen 6 weken na verzending een gemotiveerd beroepschrift indienen bij de Rechtbank NoordHolland, locatie Haarlem, sector Bestuursrecht, Postbus 1621, 2003 BR Haarlem. Bij verzending van het
beroepschrift per post moet u het beroepschrift voor het einde van deze termijn ter post bezorgen. Het is dan
bovendien noodzakelijk dat het niet later dan een week na afloop van de termijn bij de rechtbank is
ontvangen. Het beroepschrift schorst de werking van het besluit niet.
Het beroepschrift moet worden ondertekend en moet tenminste bevatten:
a. de naam en adres van de indiener;
b. de dagtekening;
c. de omschrijving van het besluit waartegen het beroep is gericht (zo mogelijk dient u een afschrift van dit
besluit bij uw beroepschrift te voegen);
d. de gronden van het beroep.
Op grond van artikel 8:81 van de Algemene wet bestuursrecht kunt u de voorzieningenrechter van de
rechtbank Noord-Holland, locatie Haarlem, sector Bestuursrecht, verzoeken een voorlopige voorziening te
treffen indien onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen, dat vereist. Voorwaarde is wel dat u ook
beroep heeft ingesteld.
Santpoort-Zuid
Schoterkerkpad ong., het dempen en graven van een watergang op de percelen Velsen F 868 en Velsen F
7433, (15/02/2018) 10056-2016.

Verleende evenementenvergunningen APV artikel 2:17
IJmuiden
De 30 van Zandvoort, op 24 maart 2018 van 9.00 tot 15.00 uur, locatie: over het strand en door het duingebied van
IJmuiden (13/02/2018) 30225-2017 ;
Decathlon Cycle Tour, doorsteek door IJmuiden op 10 juni 2018 tussen 10.30 en 15.00 uur (13/02/2018) 302412017.

2. Besluit hogere waarden Wet geluidhinder bestemmingsplan
“Hillegondswegje”
Burgemeester en Wethouders van Velsen hebben ten behoeve van de bestemmingsplan Hillegondswegje
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 besluit tot vaststelling van de hogere waarde voor de geluidbelasting is genomen.
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De beroepstermijn tegen het besluit vangt aan met ingang van de dag waarop beroep kan worden ingesteld
tegen het besluit hogere waarde Wet geluidhinder "Hillegondswegje 14 te Velserbroek”. Het besluit, met de
daarop betrekking hebbende stukken, ligt met ingang van
23 februari 2018 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.
Binnen de bovenstaande termijn kunnen belanghebbenden beroep indienen bij de Afdeling
Bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA, Den Haag, onder vermelding van
besluit hogere waarde Wet geluidhinder "Hillegondswegje 14”.

3. Gewijzigd vastgesteld bestemmingsplan Hillegondswegje
Aankondiging
Burgemeester en wethouders maken bekend dat de gemeenteraad van Velsen in zijn vergadering van 25
janurai 2018 het bestemmingsplan “Hillegondswegje” (idn: NL.IMRO.0453.BP1303HILLEGONDSW1-R001)
gewijzigd heeft vastgesteld. In het gewijzigde bestemmingsplan is de dubbelbestemming
“Waarde- Archeologie” opgenomen. Het ontwerpbestemmingsplan “Hillegondswegje” heeft hieraan
voorafgaand vanaf vrijdag 28 oktober 2016, gedurende zes weken voor een ieder ter inzage gelegen. Binnen
deze termijn zijn zienswijzen ingediend.
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.

Plan inzien
Krachtens artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening, ligt het vastgestelde bestemmingsplan
"Hillegondswegje" (idn: NL.IMRO.0453.BP1303HILLEGONDSW1-R001) voor een ieder met ingang van 23
februari 2018 gedurende zes weken ter inzage.
Gemeentehuis, Dudokplein 1, IJmuiden.
Centrale bibliotheek, Dudokplein 16, IJmuiden.
Digitaal raadpleegbaar op www.ruimtelijkeplannen.nl.

Beroep
Belanghebbenden die tijdig zienswijzen bij de gemeenteraad kenbaar hebben gemaakt en belanghebbenden
die kunnen aantonen dat zij redelijkerwijs niet in staat zijn geweest tijdig een zienswijze bij de gemeenteraad
kenbaar te maken, kunnen beroep indienen. Met ingang van de dag nadat het besluit ter inzage is gelegd,
kan daartegen binnen zes weken beroep worden ingediend bij de Raad van State.
Voor zover bezwaren bestaan tegen de door de gemeenteraad aangebrachte wijzigingen kan door
belanghebbenden daartegen eveneens beroep worden ingediend binnen de hier bovengenoemde termijn.
Hiervoor is een griffierecht verschuldigd. Het beroepschrift dient in tweevoud te worden gezonden aan de
Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA 's-Gravenhage.
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Het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan treedt in werking daags na afloop van de genoemde
beroepstermijn. Het instellen van beroep schorst de werking van het besluit niet. Belanghebbenden die
beroep hebben ingesteld kunnen verzoeken om een voorlopige voorziening. Indien binnen de termijn naast
het beroepschrift een verzoek om voorlopige voorziening is ingediend bij de Voorzitter van de Afdeling
bestuursrechtspraak van de Raad van State, treedt het besluit niet in werking voordat op het verzoek is
beslist.
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