Week 04, 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.
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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 13 januari
2018 tot en met 19 januari 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
Julianakade 42, vergroten woning (14/01/2018) 588-2018;
Peperkers 59, plaatsen balkonbeglazing (18/01/2018) 847-2018.
Santpoort-Noord
Roos en Beeklaan 56, plaatsen carport en plaatsen groendrager (13/01/2018) 581-2018;
Kieftendellaan 46, plaatsen dakopbouw (17/01/2018) 733-2018;
Biallosterskilaan 12, plaatsen dakkapel (18/01/2018) 807-2018.
Santpoort-Zuid
Wijnoldy Daniëlslaan 2, kappen 2 bomen (14/01/2018) 587-2018;
Bloemendaalsestraatweg 4, kappen 23 bomen (18/01/2018) 856-2018.
Velsen-Noord
Ladderbeekstraat 94, plaatsen dakopbouw (13/01/2018) 580-2018;
Hoflaan 1, vervangen GIS installatie (15/01/2018) 669-2018;
Westerwijkstraat 16, oprichten garage (18/01/2018) 790-2018;
Lijndenweg 34, plaatsen lichtreclame (18/01/2018) 832-2018 .
Velserbroek
Galle Promenade 25, wijzigen gevel (15/01/2018) 879-2018;
Mandenmakerstraat 31, intern verbouwen bedrijfspand (19/01/2018) 902-2018.
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
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:

1/4

ficiële bekendmakingen | Week x, maand 2012

Velsen-Noord
Basisweg 50, verhogen dak (aanpassin) (19/01/2018) 31490-2017.
Santpoort-Noord
Santpoortse Dreef 162, legaliseren groendrager en dakkapelkozijn (19/01/2018) 31486-2017.
Velserbroek
Schoener 6, oprichten schuur met overkapping achtererf en kappen van 4 bomen (19/01/2018) 28979-2017.

Ingediende aanvragen evenementenvergunningen APV artikel 2:17
IJmuiden
Strandrace op 24-03-2018 van 09:00 tot 19:00 uur, 25 -03-2018 van 09: tot 18:00 uur, Locatie: strand nabij
Kennemerboulevard (14/01/2018) 625-2018 ;
Schaatsbaan Plein 45, Locatie: Plein 1945 (15/01//2018) 628-2018
Rommelmarkt op 12-05, 02-06, 21-07, 25-08 en 15-09 van 09:00 tot 16:00 uur, Locatie: Kennemerplein
(08/01/2018) 697-2018
Kofferbakmarkt op 26-05, 09-06, 14-07, 04-08 en 13-10 van 09:00 tot 16:00 uur, Locatie: Plein 45 (8/01/2018)
698-2018
Snuffelmarkt op 19-05, 16-06, 07-07, 11-8 en 22-09 van 09:00 tot 16:00 uur, locatie Lange Nieuwstraat
(8/01/2018) 700-2018
Santpoort-Noord
Pinksterjaarmarkt op 21-05-2018 van 11:00 tot 17.00 uur, Locatie: Landgoed Duin- en Kruidberg
(16/01/2018)735-2018
Driehuis
Brocante op 03-06-2018 en 19-08-2018 van 09:00 tot 16:30 uur, Locatie: landgoed Beeckestijn (11/01/2018)
677-2018.
Velsen-Zuid
Latin Village op 19-08-2018 van 13:00 tot 23:00 uur, Locatie: Spaarnewoude (09/01/2018) 469-2018

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
IJmuiden
Kompasstraat 73, plaatsen dakkapel (17/01/2018) 31491-2017;
Trompstraat 8, plaatsen dakkapel (17/01/2018) 31492-2017;
Van der Helststraat 6, plaatsen dakopbouw (18/01/2018) 30999-2018.

Santpoort-Zuid
Vinkenbaan 16, kappen boom (15/01/2018) 33254-2017.
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Santpoort-Noord
Kerkweg 148 en 150, plaatsen 2 opbouwen en 2 dakkappellen (18/01/2018) 32504-2017.
Velsen-Zuid
Genieweg 14, vernieuwen pannendak en voegwerk (18/01/2018) 31074-2017 (gemeentelijk monument)
Velsen-Noord
Duinvlietstraat 9, plaatsen dakkapel (17/01/2018) 32074-2017.
Velserbroek
Galle Promenade 52-58, uitbreiden winkelpand (18/01/2018) 28902-2017
Van Rechtswege verleende omgevingsvergunningen
Velserbroek
Lieskamp 7, bouwen uitbouw aan voorgevel (18/01/2018) 29088-2017

2. Kapmeldingen
Een acacia aan de Duinvlietstraat in Velsen-Noord tegenover nummer 18. De boom is in slechte staat.
Een prunus (kers) aan het Nieuweland in Velserbroek tegenover nummer 2. De boom geeft overlast aan
aangrenzende tuin.

3. Ingestelde beoordelingscommissie Winkelfonds
Ingestelde beoordelingscommissie Winkelfonds
Burgemeester en wethouders van de gemeente Velsen maken bekend, dat de raad van Velsen in zijn
vergadering van 5 juli 2017 een Winkelfonds heeft ingesteld. Het college heeft daarvoor besloten, dat op
grond van artikel 84 Gemeentewet een beoordelingscommissie in te stellen om het college te adviseren op
aanvragen op grond van de Subsidieverordening Winkelfonds Velsen. De portefeuillehouder Economische
Zaken is gemandateerd tot het nemen van besluiten over het aanstellen van leden van deze
beoordelingscommissie. De beoordelingscommissie is per 16 januari 2018 ingesteld en heeft de volgende
leden:
- Dhr. R. (Ronald) van Velzen, CityWorks
- Dhr. J. (Jorge) van Vliet, brancheorganisatie InRetail
- Mevr. F. (Floor) Thomasse, winkelloods Velsen/Stad&Co
- Mevr. M. (Maayke) Mooibroek, gemeente Velsen

4. Vergaderingen gemeenteraad Velsen
IJmondcommissie 30 januari 2018
Locatie IJmondcommissie: gemeentehuis Beverwijk, Stationsplein 48, 1948 LC Beverwijk
Aanvang 19.30 uur
Wat doet de IJmondcommissie?
De gemeenteraadsleden van Beverwijk, Heemskerk en Velsen bespreken de raadsvoorstellen over regionale
onderwerpen in de IJmondcommissie. Daarna nemen de raadsleden in de drie afzonderlijke
raadsvergaderingen over deze raadsvoorstellen een besluit.
U bent van harte welkom de vergadering van de IJmondcommissie bij te wonen. U kunt hiervoor plaatsnemen
op de publieke tribune van de raadzaal in Beverwijk.
Inspreken
Aanmelden kan tot op de dag van de vergadering tot 12.00 uur bij de griffie: 0255 567502 of via de mail:
griffie@regioijmond.nl met vermelding van onderwerp, naam, e-mailadres en telefoonnummer. De griffie
neemt dan nog contact met u op.
Agenda IJmondcommissie
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Snelfietsroute IJmond
De IJmondgemeenten willen het fietsgebruik stimuleren. Dit kan door het verhogen van de kwaliteit van de
fietsinfrastructuur en door het aanleggen van snelfietsroutes. Voordat er door de gemeenten verder wordt
gekeken naar dit uitvoeringsprogramma en de kosten van de voorgestelde snelfietsroutes willen de colleges
van de gemeenteraden horen wat zij van de plannen vinden.
Verordening (cliënten) participatie sociaal domein
Na de vaststelling van de beleidsnotitie ‘Vernieuwing (cliënten) participatie in de IJmond’ in de
raadsvergaderingen op 21 december 2017 moeten de drie gemeenteraden ‘de Verordening (cliënten)
participatie sociaal domein’ vaststellen. De IJmondgemeenten willen inwoners die gebruik maken van
ondersteuning vanuit de Wmo, Jeugdwet en de Participatiewet eerder, vaker en directer betrekken bij het
maken van beleid. In elke gemeente komt er een lokale participatieraad die de gemeente adviseert over het
beter, eerder en breder betrekken van de cliënten en geïnteresseerde inwoners bij het maken van plannen.
Voor de regionale onderdelen komt er een regionale participatieraad, die wordt ondersteund door een
flexibele brigade van ambtenaren. Met de verordening worden regels vastgesteld die passen bij de gewenste
vernieuwing van deze werkwijze voor (cliënten) participatie in het sociaal domein.
Re-integratieverordening Participatiewet, IOAW en IOAZ 2018
De Re-integratieverordening bevat algemene richtlijnen voor het aanbieden van re-integratie-instrumenten
aan mensen met een bijstandsuitkering. Deze instrumenten worden voornamelijk ingezet door IJmond Werkt!,
de gemeenschappelijke regeling voor re-integratie van de gemeenten Velsen, Beverwijk en Heemskerk.
IJmond Werkt! bedient bijstandsgerechtigden die in staat zijn om betaald werk te vinden (met ondersteuning)
en te verrichten. In verband met de transformatie in het sociaal domein, de uitwerking van een aantal
efficiencymaatregelen bij IJmond Werkt! en diverse landelijke ontwikkelingen is in 2017 de
uitgangspuntennotitie IJmond Werkt! vastgesteld. Daarin staan onder andere een vraaggerichte
werkgeversbenadering, een evenwichtige verdeling van middelen over de doelgroep, innovatie en maatwerk
centraal. De nieuwe Re-integratieverordening sluit aan op de uitgangspunten. In de uitgangspuntennotitie en
de nieuwe verordening wordt er meer dan voorheen ingezet op maatwerktrajecten.
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