Week 17, 26 april 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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Ingediende aanvragen en verleende omgevingsvergunningen
Vrijmarkt Koningsdag 2018

Verkeersmaatregel
Melden kappen
Nieuwe ICT inkoopvoorwaarden; GIBIT

1. Ingediende aanvragen en verleende omgevingsvergunningen
Burgemeester en wethouders van de gemeente Velsen maken bekend dat zij in de periode van 14 april 2018
tot en met 20 april 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
Margadantstraat 48, interne verbouwing (unit 08/09) IJmuider Delta (17/04/2018) 5068-2018
Schoutenstraat 8, plaatsen dakopbouw (18/04/2018) 5093-2018
Jacob van Heemskerkstraat 42, plaatsen dakopbouw (16/04/2018) 5003-2018
Santpoort-Zuid
Passtoorsstraat 5, legaliseren erfafscheiding (16/04/2018) 4996-2018
Zinneveltlaan 8, plaatsen dakkapel (16/04/2018) 5025-2018
Weiland ten zuiden van Van Dalenlaan 122 en ten oosten van Bloemendaalsestraatweg 4, verplaatsen bedrijf
(20/04/2018) 5260-2018
Santpoort-Noord
Burgemeester Enschedélaan 19, plaatsen dakopbouw (15/04/2018) 4947-2018
Cotélaan 21, kappen boom (17/04/2018) 5088-2018
Cotélaan 23, wijzigen gevel (20/04/2018) 5248-2018
Hoofdstraat ong., plaatsen evenementen display (18/04/2018) 5131-2018
Driehuis
Driehuizerkerkweg 220, wijzigen gevel (20/04/2018) 5226-2018
Velserbroek
Hogemaad 33, plaatsen 2 dakkapellen (17/04/2018) 5077-2018
Velsen-Zuid
Minister van Houtenlaan 123b, plaatsen betonnen waterreservoir (17/04/2018) 5095-2018
Minister van Houtenlaan 35, kappen boom (18/04/2018) 5097-2018
Parkweg ong., vervangen evenementen display (18/04/2018) 5126-2018
Velsen-Noord
Reyndersweg 3, plaatsen tijdelijke units voor opslag van wind- en watersportonderdelen (19/04/2018) 51792018
Stratingplantsoen 15, interne verbouwing (19/04/2018) 5175-2018.

Welstand
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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
Verlengen beslistermijn
IJmuiden
Kennemerlaan 91, splitsen woning in 2 appartementen (16/04/2018) 1009-2018
Celsiusstraat ong., oprichten 16 garageboxen (20/04/2018) 2757-2018
Velsen-Noord
Wijkerstraatweg 195rd, afwijken bestemmingsplan voor logiesfunctie voor bovenwoning (18/04/2018) 25192018
Velserbroek
Westlaan 41, afwijken bestemmingsplan voor een evenement van 10 t/m 13 mei 2018 (villa’s culinair
wijntheater) (20/04/2018) 2037-2018
Ontwerpbesluit- uitgebreide procedure
Burgemeester en wethouders van Velsen maken bekend dat zij het voornemen hebben een
omgevingsvergunning te verlenen voor de onderstaande aanvraag. De aanvraag, de
ontwerpomgevingsvergunning en de bijbehorende stukken liggen met ingang van 15 september 2017
gedurende zes weken ter inzage bij de afdeling Publiekszaken. Tevens zijn deze stukken digitaal in te zien op
de website velsen.nl via het menu Actueel / Inzage (ontwerp)besluiten.
Tijdens deze periode van terinzagelegging, kan een ieder naar keuze mondeling of schriftelijke zienswijzen
inbrengen tegen de ontwerpomgevingsvergunning. Zienswijzen moeten worden gericht aan het college van
burgemeester en wethouders van Velsen, werkeenheid Vergunningen, Postbus 465, 1970 AL IJmuiden
(bezoekadres Dudokplein 1 te IJmuiden). Voor het kenbaar maken van mondelinge zienswijzen kunt u contact
opnemen met de werkeenheid Vergunningen, telefoon 140255.
IJmuiden
Kruitenstraat 13 – brandveilig gebruik gebouw (24/04/2018) 3357-2018

Ingediende aanvragen evenementenvergunningen APV artikel 2:17
Sanpoort-Zuid
Avondvierdaagse Brederode Daltonschool, op 5 juni rondom de Brederode Daltonschool, Willem de
Zwijgerlaan 110 (16/04/2018) 5014-2018
Velserbroek
Avondvierdaagse,op 12 t/m 15 juni van 17.30 tot 21.00 uur, locatie: in en om Velserbroek (18/04/2018)
11243-2018
2Generations Beach Edition, op 7 juli van 16.00 tot 00.00 uur, locatie: strand Villa Westend (18/04/2018)
5128-2018

2. Vrijmarkt Koningsdag 2018
Tijdens Koningsdag is het gebruikelijk dat in de Gemeente Velsen vrijmarkten worden gehouden. Gelet op de
brandveiligheid en de belangen van ondernemers die hun winkels willen openen, heeft het college van
Burgemeester en Wethouders voor de vrijmarkten in IJmuiden en Velserbroek een aantal voorwaarden
opgesteld. In andere dorpskernen zijn vrijmarkten ook toegestaan mits dezelfde voorwaarden in acht
genomen worden. Op deze manier hoopt de gemeente Velsen dat alle inwoners en ondernemers veel plezier
beleven aan de vrijmarkten.
In IJmuiden en Velserbroek is de vrijmarkt toegestaan op de volgende locaties:
IJmuiden (zoals aangegeven op het kaartje)
 Plein 1945. Let op: parkeren op Plein 1945 is niet toegestaan.
 Op de Lange Nieuwstraat, (het gedeelte vanaf hoek Plein 1945 tot aan hoek Marktplein). Let op: een
gedeelte van de K. Zegelstraat wordt middels hekken en een geslotenverklaring C1 afgesloten voor
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verkeer op 27 april vanaf 06.30 uur tot 19.00 uur.
Marktplein

Velserbroek
 In het voetgangersgebied van het winkelcentrum Velserbroek
Deelname aan een vrijmarkt is toegestaan onder de volgende voorwaarden
1. U dient geluidsoverlast te vermijden. Houdt u rekening met omwonenden en winkeliers.
2. Verkoop is niet toegestaan voor de ingang van winkels, horecazaken en andere bedrijven die een
duidelijk zichtbare poster hebben opgehangen met de tekst: “Op Koningsdag hier geen vrijmarkt, wij gaan
open!”.Winkeliers en betrokkenen kunnen deze poster verkrijgen in het stadhuis bij de receptiebalie van
het Klant Contact Centrum, Dudokplein 1 in IJmuiden.
3. Verkoop vanaf de rijbaan is niet toegestaan. Plaatsen mogen ingenomen worden vanaf 5 meter vanaf de
openbare weg.
4. Aan de voorzijde van de ingenomen plaats dient altijd voldoende ruimte (minimaal 3,5 meter) vrij te
blijven voor het doorlaten van politie, brandweer en ambulance. Bij van luifels e.d. geldt de vrije breedte
tussen de uitgeklapte luifels.
5. In verband met de brandveiligheid mogen geen goederen, dozen e.d. tegen gevels, voor deuren en/of op
brandkranen worden neergezet.
6. Eventuele materialen die over de weg worden opgehangen, dienen op een hoogte van minimaal 4,2
meter te worden gespannen.
7. Commerciële verkoop door detailhandelaren is verboden. Alleen verkoop van gebruikte artikelen door
particulieren is toegestaan.
8. Er mogen geen alcoholhoudende dranken ter verkoop worden aangeboden.
9. Er mag niet worden gebakken en gebraden door middel van open vuur.
10. Er mogen geen tenten, partytenten, kramen, bouwwerken, afdakjes e.d. worden geplaatst.
11. Er mogen geen vuurkorven, BBQ’s of fakkels worden gebruikt.
12. Er mogen geen kansspelen worden gespeeld.
13. Iedere deelnemer dient na afloop de overgebleven spullen mee te nemen of in de daarvoor bestemde
containers (in IJmuiden) weg te werpen en de ingenomen plaats weer schoon achter te laten.
14. Alle door de gemeente, politie en/of brandweer gegeven aanwijzingen moeten direct worden opgevolgd.
Controle: Op de vrijmarkt zullen controles gehouden worden met betrekking tot de opgelegde voorwaarden.
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3. Verkeersmaatregel
Burgemeester en wethouders hebben besloten een individuele gehandicaptenparkeerplaats aan te leggen
voor het volgende perceel:
Bonekampstraat 1, 1971 DL 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.

4. Melden kappen
Twee bomen ( Prunus ) aan De Lethstraat 12 Velsen-Noord om meer ruimte te geven voor het doorrijden
van grotere voertuigen.

5. Nieuwe ICT inkoopvoorwaarden: GIBIT
Het college heeft besloten om met ingang van 3 april 2018 bij alle inkopen en aanbestedingen op het gebied
van informatie- en communicatietechnologie de Gemeentelijke Inkoopvoorwaarden bij IT (GIBIT) toe te
passen die door de VNG zijn vastgesteld.
De huidige ‘Algemene ICT inkoopvoorwaarden Velsen 2015’ zijn met het van toepassing verklaren van de
onderhavige voorwaarden niet meer van toepassing met ingang van 3 april 2018, maar worden niet
ingetrokken. Deze voorwaarden blijven namelijk wel van kracht voor alle contracten die tot 3 april 2018 onder
toepassing van deze voorwaarden zijn afgesloten.
De GIBIT kunt u downloaden via de link
http://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/Historie/Velsen/487429/487429_1.html
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