Week 6, 8 februari 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
Ingediende aanvragen om omgevingsvergunning
Burgemeester en wethouders van de gemeente Velsen maken bekend dat zij in de periode van 27 januari
2018 tot en met 2 februari 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
Wijk aan Zeeërweg 162 A t/m S, gebruiksvergunning brandveiliggebruik (30/01/2018) 1426-2018;
Velserduinweg 209, plaatsen dakkapel (02-02-2018) 1653-2018.
Santpoort-Noord
Terrasweg 60, plaatsen erker (30/01/2018) 1382-2018;
Terrasweg 30 en 32, samenvoegen van winkelpand met bovenwoning (29/01/2018) 1375-2018;
Wüstelaan 100, plaatsen dakkapel voor- en achterzijde woning (30/01/2018) 1392-2018;
Corantijnstraat 8, kappen boom (31/01/2018) 1435-2018;
Ranonkelstraat 10 en 14, plaatsen dakopbouw (31/01/2018) 1500-2018.
Santpoort-Zuid
Willem de Zwijgerlaan 12, kappen boom (28/01/2018) 1308-2018.
Velsen- Zuid
Dr. Kuyperlaan 19, plaatsen dakkapel (01/02/2018) 1518-2018.
Velserbroek
Zwanebloembocht 90, plaatsen afdakje (29/01/2018) 1306-2018.

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:
IJmuiden
Kennemerstrand 178,plaatsen toiletunit inclusief terras, windscherm en betonnen keerwand (30/01/2018)
31698-2017
Industriestraat 52, realiseren open loods (30/01/2018) 32546-2017.
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Velsen-Noord
Platformweg 3, plaatsen fundering voor de plaatsing van silo's (30/01/2018) 31817-2017.
Driehuis
Tesselschadeplantsoen 3, plaatsen erfafscheiding (30/01/2018) 31317-2017.

Ingetrokken aanvragen omgevingsvergunning
IJmuiden
Lange Nieuwstraat 451a, plaatsen reclame (29/01/2018) 33206-2017.
Ingediende aanvragen evenementenvergunningen APV artikel 2:17
Velsen-Zuid
Spaarnwoudeloop, op 4 maart 2018 van 09.00 uur tot 14.00 uur, Locatie: rondom boerderij Zorgvrij
(30-01-2018)1444-2018
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
Dokweg 21, gebruiken bestaande bouwwerk als kaasgroothandel, winkel en cheesebar en plaatsen foodtruck
(31/01/2018) 30091-2017;
Griftstraat 16, plaatsen dakopbouw (1-02-2018) 325-2018.

Santpoort-Zuid
Rusburglaan 8, vergroten 2e verdieping (30/01/2018) 31630-2017.
Santpoort-Noord
Kieftendellaan 46, plaatsen dakopbouw (01/02/2018) 733-2018.
Driehuis
Bosboom-Toussaintlaan 8, plaatsen dakkapel (01/02/2018) 544-2018.
Driehuizerkerkweg 79, splitsen woning in bovenwoning en appartement op begane grond (01/02/2018)
30822-2017.
Verleende omgevingsvergunningen – in heroverweging
Op grond van artikel 8:1 en 6:7 van de Algemene wet bestuursrecht kan een belanghebbende tegen dit
besluit binnen 6 weken na verzending een gemotiveerd beroepschrift indienen bij de Rechtbank NoordHolland, locatie Haarlem, sector Bestuursrecht, Postbus 1621, 2003 BR Haarlem. Bij verzending van het
beroepschrift per post moet u het beroepschrift voor het einde van deze termijn ter post bezorgen. Het is dan
bovendien noodzakelijk dat het niet later dan een week na afloop van de termijn bij de rechtbank is
ontvangen. Het beroepschrift schorst de werking van het besluit niet.
Het beroepschrift moet worden ondertekend en moet tenminste bevatten:
a. de naam en adres van de indiener;
b. de dagtekening;
c. de omschrijving van het besluit waartegen het beroep is gericht (zo mogelijk dient u een afschrift van dit
besluit bij uw beroepschrift te voegen);
d. de gronden van het beroep.
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Op grond van artikel 8:81 van de Algemene wet bestuursrecht kunt u de voorzieningenrechter van de
rechtbank Noord-Holland, locatie Haarlem, sector Bestuursrecht, verzoeken een voorlopige voorziening te
treffen indien onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen, dat vereist. Voorwaarde is wel dat u ook
beroep heeft ingesteld.
IJmuiden
Koningin Wilhelminakade 157, plaatsen dakopbouw (29/01/2018) 30933-2017
Verleende standplaatsvergunningen APV artikel 5:18
IJmuiden
Verkoop oliebollen, 13 oktober t/m 31 december 2018 op maandag t/m zondag, Locatie: Lange Nieuwstraat
(01/02/2018) 418-2018
Velserbroek
Verkoop oliebollen, 15 oktober t/m 31 december 2018 op maandag t/m zondag, Locatie: Vestingplein
(01/02/2018) 22-2018

2. Melding kap
Op locatie Wijkeroogpark / Volkstuinencomplex:
17 x Es, 1 x Linde, 4 x Esdoorn, 3 x Iep, 2 x Eik, 2 x Els,
De bomen staan te dicht op de volkstuinen en de huisjes, deze geven veel overlast en kunnen een gevaar
vormen voor de omgeving.

3. Verkeersmaatregel
Burgemeester en wethouders hebben besloten een individuele gehandicaptenparkeerplaats aan te leggen
voor het volgende perceel:
Bik- en Arnoldkade 40, 1975 CJ 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. Vergroting Velserduinplein
Burgemeester en wethouders hebben op 30 januari 2018 besloten om de straatnamen Tussengang en
Zuidergang in IJmuiden in te trekken en nieuwe contouren voor het Velserduinplein vast te stellen. (zie
afbeelding)
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 besluit met bijbehorende kaart kunt u inzien bij de afdeling Informatiemanagement van de gemeente
Velsen, Dudokplein 1 te IJmuiden. U kunt hiervoor een afspraak maken bij het KCC, of via telefoonnummer
0255 567352.
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