Week 40, 5 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.

Inhoud
1. Ingediende aanvragen en verleende omgevingsvergunningen
2. Wijziging afvalstoffenverordening Velsen 2009

1. Ingediende aanvragen en verleende omgevingsvergunningen
Burgemeester en wethouders van de gemeente Velsen maken bekend dat zij in de periode van 23
september 2017 tot en met 29 september 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
Dennenstraat 12, plaatsen dakopbouw (23/09/2017) 25286-2017;
Havenkade 55, vervangen beglazing toren (25/09/2017) 25423-2017;
Plein 1945 1, vervangen gevelreclame (25/09/2017) 25411-2017;
Pruimenboomplein 41, plaatsen balkonbeglazing (27/09/2017) 25639-2017;
Kanaalstraat 31 RD, verbouwen van een bovenwoning in 2 appartementen (28/09/2017) 25703-2017;
Zwaanstraat 18, wijzigen gevel (19/09/2017) 25837-2017.
Velsen-Noord
Gildenlaan 56, wijzigen erfafscheiding (26/09/2017) 25556-2017;
Gildenlaan 10, vergroten aanbouw (28/09/2017) 25775-2017.
Santpoort-Noord
Groenelaantje 6 0019, legaliseren kas (26/09/2017) 25571-2017;
Duin- en Kruidbergerweg 60, kappen twee bomen (28/09/2017) 25708-2017;
Groenelaantje 6 0034, legaliseren en gedeeltelijk vervangen berging (29/09/2017) 25853-2017;
Groenelaantje 6 0044, legaliseren en gedeeltelijk vervangen silo (29/09/2017) 25854-2017.
Driehuis
Kriemhildestraat 2, legaliseren carport en berging (27/09/017) 25610-2017;
Valeriuslaan 18, uitbreiden woning (29/09/2017) 25836-2017.
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:
Rectificatie:
Velsen-Noord
Wijkerstraatweg 178, legaliseren bouwen in afwijking vergunning (20/09/2017) 16061-2017;
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Ingetrokken aanvragen omgevingsvergunning
IJmuiden
Lijsterlaan 7, plaatsen dakkapel (26/09/2017) 18594-2017.
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
Zwaanstraat 18, plaatsen erker (28/09/2017) 17644-2017;
Heerenduinweg 45, brandveilig gebruik BSO in basisschool (28/09/2017).
.
Velsen-Zuid
Rijksweg 136, plaatsen van 7 entreehekwerken (26/09/2017) 11097-2017 Rijksmonument;
Rijksweg 136, legaliseren bijenstal (29/09/2017).
Velsen-Noord
Basisweg 50, uitbreiden bedrijfshal (26-09-2017) 21496-201716292-2017.
Santpoort-Noord
Kerkerinklaan 8, plaatsen dakopbouw (26/09/2017) 19339-2017 22852-2017;
Kruidbergerweg 56, plaatsen dakopbouw (27/09/2017) 22395-2017;
Hoofdstraat 73, optrekken achtergevel en plaatsen dakopbouw (28/09/2017) 23723-2017;
Kerkerinklaan 4, plaatsen dakkapel (28/09/2017) 23724-2017.
Santpoort-Zuid
Wüstelaan 12, verbouwen woning (27/09/2017) 21159-2017.
Velserbroek
De Zeiler 102, wijzigen gevel (28/09/2017) 15932-2017.
Geweigerde omgevingsvergunningen
Santpoort-Zuid
Wüstelaan 19, legaliseren overkapping (29/09/2017) 19122-2017.

2. Wijziging afvalstoffenverordening Velsen 2009
De raad van Velsen heeft in haar vergadering van 1 juni 2017 besloten:
de Afvalstoffenverordening gemeente Velsen 2009 te wijzigen
de wijziging treedt 1 dag na publicatie in werking.
Inwerkingtreding
Deze verordening treedt in werking op <datum>
( dus als de wijziging a.s. donderdag 5 oktober 2017 wordt gepubliceerd, treedt de wijziging op 6 oktober in
werking)

Ter inzage
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De integrale tekst van de verordening is gepubliceerd in het elektronisch gemeenteblad van de gemeente
Velsen. Deze verordening wordt ook gepubliceerd op de website www.overheid.nl

3/3

