Week 47, 23 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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Ingediende aanvragen en verleende omgevingsvergunningen
Vergaderingen gemeenteraad
Individuele gehandicaptenparkeerplaats
Publicatie beslissingen ingevolge artikel 2.21 en 2.60 wet BRP

1. Ingediende aanvragen en verleende omgevingsvergunningen
Burgemeester en wethouders van de gemeente Velsen maken bekend dat zij in de periode van 11
november 2017 tot en met 17 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
Celsiusstraat 47, plaatsen 2 dakkapellen (14/11/2017) 29744-2017;
Jacob van Heemskerkstraat 25rd, uitbreiden woning en legalisatie appartementen (16/11/2017) 30027-2017;
Dokweg 21, inrichten cheesebar en gebruik food truck (17/11/2017) 30091-2017.
Santpoort-Zuid
Anna van Saksenlaan 21, kappen 6 bomen (14/11/2017) 29793-2017;
Louise de Colignylaan 5, kappen boom (17/11/2017) 30101-2017.

Santpoort-Noord
Duin- en Kruidbergerweg 60, realiseren grondsauna (13/11/2017) 29689-2017.

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
Plein 1945 1, vervangen gevelreclame (17/11/2017) 25411-2017.
Santpoort-Zuid
Wijnoldy Daniëlslaan 2, plaatsen damwand, houthok, veranda (17/11/2017) 21571-2017.
Santpoort-Noord
Kerkerinklaan 2, plaatsen dakopbouw met dakterras (20/11/2017) 26192-2017

BESLUITEN
Burgemeester en wethouders van Velsen hebben de hierna volgende besluiten genomen. Op grond van de

1/4

ficiële bekendmakingen | Week x, maand 2012

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
Eridanusstraat 29, plaatsen dakkapel (14/11/2017) 23584-2017;
Pleiadenplantsoen 63, gebruiksvergunning brandveilig gebruik BSO Pleiadenplantsoen 63 (14/11/2017)
20224-2017;
Grahamstraat 299, vergroten terras (14/11/2017) 24951-2017;
Grahamstraat 297, vergroten terras (14/11/2017) 24954-2017;
Cypressenstraat 31, oprichten tweede verdieping (17/11/2017) 26360-2017;
Zeeweg 319, oprichten woning (16/11/2017) 22253-2017.
Driehuis
Valeriuslaan 16, plaatsen aan- en opbouw (14/11/2017) 25836-2017.
Santpoort-Noord
Molenstraat 7, plaatsen zonnepanelen (16/11/2017) 24643-2017;
Duin- en Kruidbergerweg 60, realiseren wellness faciliteiten (16/11/2017) 28205-2017.
Verleende evenementenvergunningen APV artikel 2:17
Santpoort-Noord
Sinterklaasloop, op 3 december 10:45 tot 12:30 uur, Locatie: sportpark Groeneveen (start- en finish locatie)
(15-11-2017) 26519-2017.

Verleende evenementenvergunningen APV artikel 5:22
IJmuiden
Snuffelmarkt Sporthal IJmuiden-Oost, op 4 maart 2018 van 9.00 tot 16.00 uur, Locatie: Tiberiusplein 6 (15-112017) 27977-2017.

Verleende standplaatsvergunningen APV artikel 5:18
Santpoort-Zuid
Verkoop kerstbomen, 2 t/m 19 december, Locatie: Bloemendaalsestraatweg 169A (16/11/2017) 28461-2017

2. Vergaderingen gemeenteraad
Raadsvergadering donderdag 30 november 2017
Locatie: het gemeentehuis, ingang Plein 1945 te IJmuiden
Aanvangstijd 19.30 uur
U bent van harte welkom de vergadering bij te wonen. U kunt hiervoor plaatsnemen op de publieke tribune
van de raadzaal. De raadsvergadering is zowel live als achteraf te volgen
via www.velsen.nl/gemeenteraad en is daarna op elk gewenst moment terug te zien of te beluisteren.
Inspreken tijdens het Actualiteitenuurtje?
Aanmelden kan tot op de dag van de vergadering tot 12.00 uur bij de griffie via telefoonnummer 0255 567502 of via de mail griffie@velsen.nl met vermelding van het onderwerp, uw naam, e-mailadres en
telefoonnummer. De griffie neemt dan contact met u op.
De Agenda
Tweede Bestuursrapportage 2017
e
De 2 Bestuursrapportage is, in principe, het laatste moment waarop de raad kan bijsturen op de Begroting
2017. In deze rapportage staan de beleidsmatige en financiële afwijkingen ten opzichte van de begroting
2017. De rapportage kent een positief resultaat van € 700.000. Aan de raad wordt voorgesteld het saldo van
e
de 2 Bestuursrapportage toe te voegen aan de Algemene reserve.
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Controleprotocol voor de accountantscontrole op de jaarstukken 2017
De accountant controleert de jaarrekening van de gemeente en geeft een verklaring af over het getrouwe
beeld van de cijfers over het boekjaar en een verklaring over de rechtmatigheid van de jaarrekening. Bij de
controle baseert de accountant zich onder meer op een door de gemeenteraad vastgesteld controleprotocol.
De raad stelt dit controleprotocol vast.
Vangnetuitkering 2017
Gemeenten ontvangen jaarlijks een budget van het Rijk om de kosten van uitkeringen mee te betalen; het
BUIG-budget. Gemeenten die niet uitkomen met het toegekende BUIG-budget kunnen een vangnetuitkering
aanvragen als compensatie voor het tekort. Om nu in aanmerking te komen voor een vangnetuitkering over
2017 moet het college de aanvraag eerst voorleggen aan de raad. De gemeenteraad moet instemmen met
een plan van aanpak voor de te nemen maatregelen om het tekort op het BUIG-budget te minimaliseren.
Daarna wordt de aanvraag ingediend bij de Toetsingscommissie vangnet Participatiewet.
Verklaring van geen bedenkingen voor aanleg gasleidingen vanuit zee naar en in ondergrondse terrein TATA
Steel (project Q10)
Het project Q10 is opgezet om gasleidingen aan te leggen en een gasbehandelingsinstallatie op te richten op
het terrein van TATA Steel. Dit terrein ligt in de gemeenten Velsen, Heemskerk en Beverwijk. In Velsen
worden de ondergrondse gasleidingen aangelegd. Dit is in strijd met de geldende bestemmingsplannen
Zeezicht en Industrieterrein Tata Steel. Het ministerie van Economische Zaken verleent de vergunning voor
dit project. Maar eerst moeten de drie gemeenteraden ‘een verklaring van geen bedenkingen’ verlenen
voordat het ministerie de vergunning mag afgeven.
Eindrapport Recreatieschap Spaarnwoude
De Randstedelijke Rekenkamer heeft samen met de rekenkamer(commissie)s van de gemeenten
Amsterdam, Haarlem, Haarlemmerliede en Spaarnwoude, Haarlemmermeer en Velsen onderzoek gedaan
naar het functioneren van recreatieschap Spaarnwoude. De conclusies en aanbevelingen van het rapport
richten zich aan het Algemeen Bestuur (AB) van Recreatieschap Spaarnwoude. Ook aan de gemeenteraden
wordt een aanbeveling gegeven, namelijk om input te leveren aan het AB voor het opstellen van een integrale
lange termijn visie.
Startdocument Handgraaf
De locatie Handgraaf, aan de noordrand van Santpoort-Zuid is in 2004 gesaneerd voor woningbouw. Het
toevoegen van woningen versterkt het woonkarakter. In het startdocument staan de uitgangspunten
beschreven om tot een nieuw bestemmingsplan te komen. De locatie is eigendom van woningcorporatie Pré
Wonen die de gronden wil verkopen. Met een door de gemeenteraad vastgesteld startdocument stelt de
koper een woningbouwplan op dat uiteindelijk in het nieuwe bestemmingsplan past. Het startdocument heeft
ter inzage gelegen en er is een inspraakavond gehouden. Er zijn 10 reacties ingediend.

3. Individuele gehandicaptenparkeerplaats
Burgemeester en wethouders hebben besloten een individuele gehandicaptenparkeerplaats aan te leggen
voor het volgende perceel:
Waterdrieblad 4, 1991 GN VELSERBROEK
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.

4. Publicatie beslissingen ingevolge artikel 2.21 en 2.60 wet BRP
Burgemeester en wethouders maken bekend dat na uitvoerig onderzoek is gebleken dat
onderstaande personen niet meer woonachtig zijn, op het adres waar zij in de basisregistratie personen
van de gemeente Velsen staan ingeschreven.
Hun persoonslijst zal daarom worden opgeschort met als reden: verblijfplaats
onbekend. Dit betekent dat zij daardoor formeel niet meer in Nederland
woonachtig zullen zijn.
Het betreft de volgende personen:
Arnar Breki Elfar
geb.22-05-1995
Mussendijk,G.O.
geb.04-05-1974
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Alieva,D.A.
Bakker,R.
Blok,R.W.
Boonkamnerd,A.
Debevère,S.R.E.
El-Massaoudi,I.
Fouta,M.
Inthirakumar,S.
Jodłowski,G.S.
Gwiżdż,R.K.
Karan,O.
Karsowidjojo,R.I.
Kroon,J.
Lichtleitner,J.

geb.25-06-1992
geb.15-09-1969
geb.20-06-1967
geb.03-03-1978
geb.13-11-1962
geb.00-00-1980
geb.27-10-1984
geb.01-11-1998
geb.12-03-1972
geb.23-01-1981
geb.09-08-1972
geb.26-06-1978
geb.21-02-1953
geb.16-05-1985

Noble Le,J.
Oosterhof,B.E.T.M.
Ozimek,A.M.
Peijl van der,E.P.
Romijn de,S.
Sebregts,H.W.
Sivakumar,S.
Škrabal,M.
Sneekes,F.A.
Stuart,A.Z.
Tahar,G.Z.
Vrolijk,M.
Waasdorp,N.S.A.
Westerhoven van,H.J.A.

geb.25-01-1991
geb.27-06-1996
geb.27-02-1986
geb.17-12-1968
geb.24-01-1998
geb.11-03-1953
geb.15-07-1983
geb.12-02-1985
geb.16-09-1965
geb.23-11-1981
geb.09-06-1993
geb.29-03-1973
geb.09-03-1989
geb.18-09-1985

Voor informatie kunt u terecht bij de
Publiekszaken, werkeenheid Burgerzaken, tel. (0255) 567200.
Bezwaren
Belanghebbenden kunnen ingevolge de Algemene wet bestuursrecht binnen een termijn van 6 weken na de
dag waarop het besluit is bekendgemaakt, 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.
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