Week 34, 24 augustus 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-aan-huisbladen de
Jutter en de Hofgeest.

INHOUD
1.
2.
3.
4.

Aanvragen omgevingsvergunningen
Beslissingen op grond van artikel 2.21 en 2.60 Wet basisregistratie personen
Melding kappen
Verkeersmaatregel

1. Aanvragen omgevingsvergunningen
Burgemeester en wethouders van de gemeente Velsen maken bekend dat zij in de periode van 12 augustus
2017 tot en met 18 augustus 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
Lijsterlaan 7, uitbreiden woning en verplaatsen garage (16/08/2017) 22179-2017;
Zeeweg 319, oprichten woning (17/08/2017) 22253-2017.
Driehuis
Van den Vondellaan 37, kappen boom (16/08/2017) 22071-2017.
Velsen-Zuid
Van Tuylweg 28, plaatsen dakkapel (17/08/2017) 22222-2017.
Santpoort-Zuid
Willem de Zwijgerlaan 12, kappen boom (12/08/2017) 21842-2017.
Velserbroek
Wieringer Aak 69, plaatsen dakkapel (16/08/2017) 22121-2017.

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
Zwaanstraat 18, plaatsen van een erker (17/08/2017) 17644-2017.
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Ingetrokken aanvragen omgevingsvergunning
IJmuiden
Kompasstraat 61, aan huis gebonden beroep (17/08/2017) 16642-2017;
Lijsterlaan 7, uitbreiden woning (22/08/2017) 18714-2017;
Lijsterlaan 7,herstel en uitbreiden garage (22/08/2017) 18719-2017.
Velserbroek
Fregat 76, oprichten schuur (22/08/2017) 18106-2017.

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
Koningin Wilhelminakade 227, plaatsen erfafscheiding (21/08/2017) 17463-2017.
Velsen-Zuid
Amsterdamseweg 30, oprichten stapmolen, aanleggen drie rijbakken (21/08/2017) 6967-2017.
Santpoort-Noord
Molenstraat 11, plaatsen zonnepanelen (17/08/2017) 17881-2017.
Driehuis
Hofdijklaan 37, wijzigen dakkapel (17/08/2017) 15517-2017;
Hofdijklaan 39, wijzigen dakkapel (17/08/2017) 15518-2017.

Verleende evenementenvergunningen APV artikel 2:17
IJmuiden
Honden op het strand,15 oktober van 11.00 tot 16.00 uur, locatie: IJmuiderslag, strand bij Beach Inn, (16/08/2017)
18811-2017
Braderie, 9 september 2017 van 10.00 tot 17.00 uur locatie: winkelgedeelte Lange Nieuwstraat (18/08/2017) 20742017
Allerzielen Velsen Verlicht, op 31 oktober 2017 van 18.30 tot 21.30,locatie: Westerbegraafplaats, Fultonstraat 2
(18/08/2017) 15722-2017

2. Beslissingen op grond van artikel 2.21 en 2.60 Wet
basisregistratie personen

2/3

ficiële bekendmakingen | Week x, maand 2012

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:
Cyizero, A
geb.17-06-1981
Mokirala, S.C.R.
geb.03-04-1991
Deurzen, van C.P..
geb.11-01-1966
Nikolova, S.P.
geb.18-07-1988
Dovlatidi, N.
geb.22-07-1996
Nobbe, R.J.
geb.12-09-1985
Halfman, M.D,
geb.29-08-1986
Pluta, H.
geb.13-01-1957
Haust, P.N.
geb.19-04-1971
Ooms, M.R.
geb.17-06-1966
Helden, van, P..
geb.20-08-1962
Overmars, M.
geb.16-09-1967
Ingabire, F.
geb.23-02-1983
Tadaion, V.
geb.17-01-1991
Kaale, A.W.P..
geb.26-06-1967
Zhu, L.
geb.05-10-1991
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.

3. Melding kappen
In het kader van het vervangen van laanbomen worden diverse bomen gekapt in de Antillenstraat, Arubastraat
en Kruidbergerweg in Santpoort-Noord. In Velserbroek zal dit gebeuren aan de Broerskamp. In De Savornin
Lohmanlaan, Dr. Kuyperlaan en Velserdijk in Velsen-zuid zullen eveneens bomen moeten wijken voor nieuwe
aanplant. De bewoners van de specifieke straten zijn hiervan per brief op de hoogte gesteld.
Verder zal er in het gazon aan de Schulpweg/Grote Hout-of Koningsweg in Velsen-Noord een iep worden
gekapt. De boom levert vanwege het inrotten van de stamvoet een gevaar op voor de omgeving.

4. Verkeersmaatregel
Burgemeester en wethouders van de gemeente Velsen hebben besloten:
samenkomende delen van de Cederstraat, Meeuwenlaan en Wilgenstraat in IJmuiden aan te wijzen als
parkeerverbodszone door middel van het plaatsen van de borden E1 (‘zone begin’) en E1 (‘zone eind’), zoals bedoeld in
bijlage 1 van het RVV 1990 en hieraan een zonale werking toe te kennen als bedoeld in artikel 66 van het RVV 1990.
Mogelijkheid van bezwaar
Belanghebbenden kunnen ingevolge de Algemene wet bestuursrecht binnen een termijn van 6 weken na de datum
waarop het besluit elektronisch is bekend gemaakt in de digitale Staatscourant, 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 gehele verkeersbesluit kan worden ingezien bij het Klant Contact Centrum (KCC) in het gemeentehuis, Dudokplein 1
te IJmuiden. Vanaf 1 januari 2013 vindt formele publicatie van verkeersbesluiten plaats in de digitale Staatscourant.
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