Week 43, 26 oktober 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 om omgevingsvergunning
Burgemeester en wethouders van de gemeente Velsen maken bekend dat zij in de periode van 14 oktober
2017 tot en met 20 oktober 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
Leeuweriklaan 49, plaatsen erker en dakkapel (17/10/2017) 27419-2017;
Cepheusstraat 2, vervangen groen door moestuin (17/10/2017) 27435-2017;
Planetenweg 269-9000, tijdelijk plaatsen JOP (Jongeren Ontmoeting Plaats) (19/10/2017) 27636-2017;
Willem Barendszstraat 2, plaatsen dakopbouw (20/10/2017) 27707-2017.
James Wattstraat 3b, verhogen dak, splitsen in 2 opslagunits (20/10/2017) 27761-2017
Velsen-Zuid
Oostbroekerweg 17, plaatsen dakkapel (17/10/2017) 27458-2017.
Santpoort-Noord
Wüstelaan 90, kappen boom (17/10/2017) 27438-2017;
Kruidbergerweg 22, plaatsen dakopbouw (18/10/2017) 27582-2017;
J.T. Cremerlaan 77, uitbreiden woning (20/10/2017) 27779-2017.
Santpoort-Zuid
e
Bloemendaalsestraatweg 62, vergroten 2 verdieping (20/10/2017) 27716-2017.
Velserbroek
Tarweland 23, kappen boom (18/10/2017) 27489-2017.
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
Velserduinweg 50, legaliseren erfafscheiding (16/10/2017) 20975-2017.
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Ingetrokken aanvragen omgevingsvergunning
IJmuiden
Tussenbeeksweg 13-15, verbouwen showroom tot twee woningen met bedrijfsruimte (17/10/2017) 173952017.
Velesen-Noord
Gildenlaan 10, vergroten aanbouw (17/10/2017) 25775-2017.
Velserbroek
Hillegondswegje 14, wijzigen bestemming t.b.v. vrijstaande woning (17/10/2017) 3989-2016.

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
Badweg 35, vervangen bestaande toegangspoort (18/10/2017) 24816-2017;
De Zandkuil 8, legaliseren schuur (19-10-2017) 22387-2017.
Velsen-Zuid
Laaglandersluisweg ong., plaatsen telecommast met hekwerk (17/10/2017) 19739-2017;
Laaglandersluisweg ong., Heuvelweg ong. en Buitenhuizerweg ong., plaatsen 3 vlaggenmasten (19/10/2017)
24481-2017
Santpoort-Noord
Hoofdstraat 191, uitbreiden bovenwoning (18/10/2017) 23223-2017;
Velserhooftlaan 1, kappen 2 bomen (18/10/2017)22933-2017;
Santpoortse Dreef 170, plaatsen erfafscheiding en vlaggenmast (20/10/2017) 19942-2017;
Kerkerinklaan 13, kappen boom (20/10/2017) 26872-2017 (monumentale boom);
Wüstelaan 90, kappen boom (20/10/2017) 27438-2017.
Geweigerde omgevingsvergunningen
IJmuiden
Koningin Wilhelminakade 157, plaatsen dakopbouw (17/10/2017) 22450-2017.
Santpoort-Noord
Velserhooftlaan 1, kappen 2 bomen (18/10/2017) 22933-2017.
Verleende evenementenvergunningen APV artikel 2:17
IJmuiden
Beachmarathon Hoek van Holland- Den Helder, op 5 november 2017 van 9:30 tot 11:00 uur, passage via
havengebied(20/10/2017) 9419-2017.
Santpoort-Noord
Intocht van Sinterklaas, op 25 november 2017 van 12:00 uur tot 17:00 uur (18/10/2017) 24220-2017.
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Verleende standplaatsvergunningen APV artikel 5:18
IJmuiden
Planetenweg ter hoogte van nummer 76A, verkoop vis op maandag en dinsdag (19/10/2017) 22126-2017;
Planetenweg ter hoogte van nummer 76A, verkoop van vis op woensdag (19/10/2017) 19302-2017.
Velsen-Zuid
Minister van Houtenlaan 123, mobiele bloedinzamelingsbank op 9 januari, 6 maart, 1 mei, 26 juni, 21 augustus, 16
oktober 2018 (17/10/2017) 25121-2017.
Kapmelding
Nieuwkoopstraat voor nr. 12, IJmuiden, een Amerikaanse eik. Reden: de vitaliteit is slecht.
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