Week 45, 9 november 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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1. Ingediende aanvragen en verleende omgevingsvergunningen
Burgemeester en wethouders van de gemeente Velsen maken bekend dat zij in de periode van 28 oktober
2017 tot en met 3 november 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
Herculesstraat 6B, verbouwen woning (28/10/2017) 28348-2017;
Strandweg 11 +13, Kotterkade 2, bebouwen achterterrein (30/10/2017) 28509-2017;
Lierstraat 54, plaatsen dakkapel (30/10/2017) 28493-2017;
Trompstraat 166, wijzigen gevel (30/10/2017) 28470-2017;
Zwaanstraat 49, plaatsen erker (31/10/2017) 28562-2017;
Kennemerstrand ong., plaatsen boardwalk (01/11/2017) 28659-2017;
Röntgenstraat 2, kappen 2 bomen (31/10/2017) 28681-2017.
Velsen-Zuid
Stationsweg 71, kappen 2 bomen (30/10/2017) 28505-2017.
Velsen-Noord
Geelvinckstraat 92, tijdelijk plaatsen bouwkeet en opslagcontainers (01/11/2017) 28669-2017.
Santpoort-Zuid
Bloemendaalsestraatweg 139, wijzigen van kantoorfunctie naar woonfunctie (3/11/2017) 28935-2017.
Santpoort-Noord
Roos en Beeklaan 40, kappen boom (01/11/2017) 28618-2017.
Driehuis
Hiëronymus van Alphenlaan 5, plaatsen erker (30/10/2017) 28508-2017.
Velserbroek
Dammersweg13, plaatsen berging (30/10/2017) 28597-2017;
Westbroekerweg 126, plaatsen 2 dakkapellen (01/11/2017) 28643-2017;
Galle Promenade 48, uitbreiden winkelpand (3-11-2017) 28902-2017.

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
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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:

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
Loggerstraat 35, wijzigen gevel (30/10/2017) 21518-2017;
Kennemerlaan 52RD, realiseren 4 appartementen op 1e verdieping (03/11/2017) 9326-2017
.
Velsen-Noord
Wijkerstraatweg 178, legaliseren bouwen in afwijking van de vergunning (30/10/2017) 16061-2017.
Santpoort-Noord
Hagelingerweg 132C, wijzigen bedrijfspand in 2 appartementen (31/10/2017) 18637-2017;
Groenelaantje 6 0019, legaliseren tuinkas (2/11/2017) 25571-2017;
Duin- en Kruidbergerweg 57, plaatsen aanbouw (03/11/2017) 22470-2017;
Duin- en Kruidbergerweg ong., terugplaatsen pompoenen op hekpijlers (03/11/2017) 20906-2017
(Rijksmonument).
Santpoort-Zuid
Bloemendaalsestraatweg 161 en 163, terugbrengen 2 in het verleden samengevoegde eengezinswoningen
tot 2 eengezinswoningen (01/11/2017) 24305-2017.
Velserbroek
Zeilmakerstraat 2, splitsen bedrijfspand in 2 bedrijfspanden (01/11/2017) 24822-2017;
Galle Promenade 66a, realiseren 2 appartementen met dakterras (2/11/2017) 19329-2017.
Geweigerde omgevingsvergunningen
Santpoort-Zuid
Wustelaan 59, plaatsen speelvoorziening/boomhut (020/11/2017) 17050-2017.
Verleende evenementenvergunningen APV artikel 2:17
IJmuiden
Strandzeilwedstrijden op 6 en 20 januari, 3 en 17 februari, 3, 17 en 31 maart 2018, Locatie: zone 2 strand IJmuiden
(03/11/2017) 25002-2017
Velsen-Noord
Subaru Beach Battle op 26 november 2017, Locatie: strand (doorkomst strand Velsen-Noord tussen 10.00 tot
16.00 uur)
(03/11/2017) 24567-2017
Ingetrokken standplaatsvergunningen APV artikel 5:18
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IJmuiden
Planetenweg ter hoogte van nummer 76A :verkoop visproducten (03/11/2017) 28704-2017

2. Vergaderingen gemeenteraad Velsen
Locatie sessies: gemeentehuis Velsen, ingang Plein 1945 te IJmuiden
Aanvangstijd 19.30 uur
Sessies donderdag 16 november 2017
Volg de raad
U bent van harte welkom de vergaderingen bij te wonen. U kunt hiervoor plaatsnemen op de publieke tribune
van de vergaderzalen. De vergaderingen zijn zowel live als achteraf te volgen via de raadskalender op
www.velsen.nl/gemeenteraad en zijn daarna op elk gewenst moment terug te zien of te beluisteren.
In de sessies komen verschillende onderwerpen gelijktijdig aan de orde. Soms wordt er alleen informatie
gegeven over een onderwerp, maar het kan ook gaan over een onderwerp waar de raad twee weken later
een besluit over neemt.
Inspreken kan tijdens de sessies
Aanmelden om in te spreken kan tot op de dag van de vergadering tot 12.00 uur bij de griffie: 0255 567502 of
via de mail: griffie@velsen.nl met vermelding van onderwerp, naam, e-mailadres en telefoonnummer. De
griffie neemt dan nog contact met u op.
Agenda
Startdocument Handgraaf
De locatie Handgraaf, aan de noordrand van Santpoort-Zuid is in 2004 gesaneerd voor woningbouw. Het
toevoegen van woningen versterkt het woonkarakter. In het startdocument staan de uitgangspunten
beschreven om tot een nieuw bestemmingsplan te komen. De locatie is eigendom van woningcorporatie Pré
Wonen die de gronden wil verkopen. Met een door de gemeenteraad vastgesteld startdocument stelt de
koper een woningbouwplan op dat uiteindelijk in het nieuwe bestemmingsplan past. Het startdocument heeft
ter inzage gelegen en er is een inspraakavond gehouden. Er zijn 10 reacties ingediend.
Raadzaal: 19.30 – 20.15 uur*
Nieuw Lokaal Verkeers- en Vervoerplan (LVVP)
Het Lokaal Verkeers- en Vervoerplan (LVVP) beschrijft de hoofdlijnen van het verkeers- en vervoerbeleid in
Velsen. Omdat het einde van de looptijd van het huidige LVVP nadert, is het tijd voor een nieuw LVVP. De
raad geeft nu aan of zij kan instemmen met de opzet om tot een nieuw LVVP te komen. De huidige raad werkt
mee aan de eerste opzet van het plan. De nieuwe raad die op 21 maart 2018 wordt gekozen stelt het nieuwe
LVVP uiteindelijk vast.
Raadzaal: 20.15 – 21.15 uur*
Prestatieafspraken Velsen 2017-2021
Gemeenten moeten volgens de Woningwet 2015 prestatieafspraken maken met bewoners- en
huurdersorganisaties en de woningcorporaties. De prestatieafspraken 2017-2021 gaan over o.a. de
samenwerking, de goedkope huurvoorraad, herstructurering, doelgroepen, duurzaamheid,
woonruimteverdeling, zorg en leefbaarheid. Eerder heeft de raad de ambities op het gebied van wonen
vastgelegd in de Woonvisie 2015 en in de Woonagenda 2018-2025.
Schoonenbergzaal: 19.30 – 21.00 uur
Eindrapport Recreatieschap Spaarnwoude
De Randstedelijke Rekenkamer heeft samen met de rekenkamer(commissie)s van de gemeenten
Amsterdam, Haarlem, Haarlemmerliede en Spaarnwoude, Haarlemmermeer en Velsen onderzoek gedaan
naar het functioneren van recreatieschap Spaarnwoude. De conclusies en aanbevelingen van het rapport
richten zich aan het Algemeen Bestuur (AB) van Recreatieschap Spaarnwoude. Ook aan de gemeenteraden
worden aanbevelingen gedaan zodat zij meer inzicht krijgen in het functioneren van het Recreatieschap
Spaarnwoude.
Raadzaal: 21.30 – 23.00 uur
Expert meeting Bouwen en Wonen in IJmuiden
Door de toenemende druk op de woningmarkt en de invoering van de omgevingswet moet er opnieuw worden
nagedacht over ruimtelijke procedures. De gemeente Velsen gebruikt een startdocument waarin de ruimtelijke
uitgangspunten staan om tot een nieuw bestemmingsplan te komen. Raadsleden gaan in gesprek met
ambtenaren en externe partijen (zoals woningcorporaties) over hoe de raad invloed wil hebben op ruimtelijke
ontwikkelingen en in hoeverre het startdocument hiervoor het geschikte middel is..
Rooswijkzaal: 21.30 – 23.00 uur
*Genoemde tijden zijn indicatief en kunnen afwijken.
IJmondcommissie 21 november 2017
Locatie IJmondcommissie: gemeentehuis Heemskerk Maerten van Heemskerckplein 1
1964 EZ Heemskerk
Aanvang 19.30 uur
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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 Heemskerk.
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
Regionale cultuurvisie
De regionale cultuurvisie geeft richting aan het gezamenlijke beleid van de IJmondgemeenten in de komende
periode. Met elkaar willen de gemeenten verkennen hoe ze kunst, cultuur en erfgoed in de regio kunnen
versterken door samenwerking en verbinding.
Het resultaat is een regionale cultuurvisie 1.0 voor de IJmond waarin belang, kansen en uitdagingen worden
benoemd en verkend. De relatie met andere beleidsvelden, bijvoorbeeld participatie, welzijn, zorg, toerisme
en recreatie wordt hierbij nadrukkelijk betrokken. In deze visie staat de inspiratie, creativiteit en kracht van het
culturele veld centraal.
Naast de bespreking in de IJmondcommissie heeft er op 6 november ook een bijeenkomst voor de
stakeholders plaatsgevonden.

3. Kapmeldingen
Kriemhildestraat t.o nr. 7
Dokter de Grootlaan t.o nr. 5
Groot Hoefblad/Zwanebloemplantsoen

Driehuis
Santpoort-noord
Velserbroek

1
1
1

Beuk
Esdoorn
Prunus

Vitaliteit is slecht
Vitaliteit is slecht
Te groot

4. Kennisgeving anterieure overeenkomst
De gemeente heeft op 22 september 2017 een anterieure overeenkomst van grondexploitatie gesloten als
bedoeld in artikel 6.24 Wro ten aanzien van het plangebied ‘Kustplaats IJmuiden aan Zee’.
De navolgende kadastrale percelen maken deel uit van het plangebied: gemeente IJmuiden, sectie K, nummers
707,708, 718, 722, 724 t/m 730, 732, 734, 738, 739, 741, 749, 752 t/m 758, 760, 769 t/m 779, 781, 782, 785,
793, 808, 809, 858, 863, 864 en gemeente IJmuiden, sectie L, nummers 2420, 6798, 6799, 6800, 6801, 6804.
De overeenkomst heeft betrekking op de ontwikkeling van Kustplaats IJmuiden aan Zee.
Een zakelijke beschrijving van de inhoud van de overeenkomsten ligt vanaf 13 november 2017 tot 25
december 2017 tijdens kantooruren ter inzage bij de balie van het stadhuis, Dudokplein 1 in IJmuiden. Het
gemeentehuis is geopend van maandag tot en met vrijdag van 08.00 uur tot 17.00 uur. Op donderdag van
08.00 uur tot 20.00 uur. Bezwaar of beroep tegen genoemde overeenkomsten is niet mogelijk.

5. Vuurwerkverbod
Burgemeester en wethouders van Velsen maken bekend dat zij in de vergadering van 31 oktober 2017
hebben besloten op grond van artikel 2:57, eerste lid van de Algemene Plaatselijke Verordening (APV):

de korenmolen De Zandhaas met molenerf gelegen aan de Wüstelaan 83 te Santpoort-Noord en het
Kerbert Dierentehuis gelegen aan de Heerenduinweg 8 te IJmuiden zoals aangegeven op de bij dit
besluit behorende situatietekeningen, aan te wijzen als gebieden waar het verboden is vuurwerk af
te steken tussen 31 december 18.00 uur en 1 januari 02.00 uur van het daarop volgend jaar;

Dat dit besluit in werking treedt op de dag na publicatie
Inwerkingtreding
De regeling treedt in werking op 9 november 2017

Bezwaarclausule
Op grond van artikel 7:1 en 6:7 van de Algemene wet bestuursrecht kunt u tegen dit besluit binnen 6
weken na verzending een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het bestuursorgaan dat het besluit
genomen heeft (de gemeenteraad, het college van burgemeester en wethouders of de burgemeester).
Bij verzending van het bezwaarschrift per post moet het bezwaarschrift voor het einde van deze termijn ter
post worden bezorgd aan het adres Postbus 465, 1970 AL IJmuiden. Het is dan bovendien noodzakelijk
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dat het niet later dan een week na afloop van de termijn is ontvangen. Het bezwaarschrift moet worden
ondertekend en voorzien van:
a.
uw naam en adres;
b.
de dagtekening;
c.
een kopie van het besluit waartegen het bezwaar is gericht;
d.
de gronden van het bezwaar.
Bij verzending van het bezwaarschrift langs elektronische weg, kunt u gebruik maken van het hiervoor
bestemde elektronische formulier op onze website www.velsen.nl. Dit formulier werkt alleen in combinatie
met het inloggen via DigiD. Ook hier geldt dat het bezwaarschrift binnen de termijn van 6 weken moet zijn
ontvangen.
Een bezwaarschrift schorst de werking van het besluit niet.
Op grond van artikel 8:81 van de Algemene wet bestuursrecht kunt u de voorzieningenrechter van de
rechtbank Noord-Holland, locatie Haarlem, sector Bestuursrecht, Postbus 1621, 2003 BR Haarlem,
verzoeken een voorlopige voorziening te treffen indien onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen,
dat vereist. Voorwaarde is wel dat u ook bezwaar heeft aangetekend.
Een verzoekschrift tot voorlopige voorziening kunt u ook digitaal indienen bij genoemde rechtbank via
http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische
handtekening (DigiD). Kijk op genoemde site voor de precieze voorwaarden.
Aanwijzingsbesluit uitbreiding vuurwerkverbod jaarwisseling

Burgemeester en wethouders van de gemeente Velsen,

Besluit
OVERWEGENDE:


dat het toegestaan is consumentenvuurwerk af te steken op 31 december tussen 18.00 uur en 1
januari 02.00 uur van het daarop volgende jaar;



dat het afsteken van vuurwerk in de omgeving van:





a.

de korenmolen De Zandhaas met molenerf gelegen aan de Wüstelaan 83 te SantpoortNoord;

b.

het Kerbert Dierentehuis gelegen aan de Heerenduinweg 8 te IJmuiden;

tijdens de jaarwisseling gevaar, schade en/of overlast met zich meebrengt voor de bouwwerken en/of
aanwezige dieren;
dat het gewenst is een verbod in te stellen voor het afsteken van vuurwerk op deze locaties en in de
omgeving hiervan;
dat het op grond van het bepaalde in artikel 2.57, lid 1 van de Algemene Plaatselijke Verordening
Velsen verboden is vuurwerk af te steken op een door ons, in het belang van voorkoming van
gevaar, schade of overlast aangewezen plaats;

gelet op artikel 2.57, lid 1 van de Algemene Plaatselijke Verordening Velsen;
BESLUITEN:

de korenmolen De Zandhaas met molenerf gelegen aan de Wüstelaan 83 te Santpoort-Noord en het
Kerbert Dierentehuis gelegen aan de Heerenduinweg 8 te IJmuiden zoals aangegeven op de bij dit
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besluit behorende situatietekeningen, aan te wijzen als gebieden waar het verboden is vuurwerk af
te steken tussen 31 december 18.00 uur en 1 januari 02.00 uur van het daarop volgend jaa
Dat dit besluit in werking treedt op de dag na de publicatie;

Velsen, 31 oktober 2017
Burgemeester en wethouders van Velsen
De secretaris,
De burgemeester,
K.M. Radstake
F.C. Dales
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