Week 10, 10 maart 2016
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-aan-huisbladen de Jutter en de
Hofgeest.
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1. Aanvragen en verleende omgevingsvergunningen
Ingediende aanvragen om omgevingsvergunning
Burgemeester en wethouders van de gemeente Velsen maken bekend dat zij in de periode van 27 februari
2016 tot en met 4 maart 2016 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
Trompstraat 171, vergroten 1ste verdieping (02/03/2016) 3912-2016;
Snippenbos 70, kappen 2 bomen (28/02/2016) 3675-2016;
Zandershof 47, wijzigen bestemming bedrijf naar wonen (25/02/2016) 3750-2016;
Kromhoutstraat 56, wijzigen gevel en plaatsen 2 muren (26/02/2016) 3757-2016;
IJsselstraat 47 en 47B, samenvoegen woningen (25/02/2016) 3761-2016;
IJsselstraat 31 en 31B, samenvoegen woningen (25/02/2016) 3763-2016;
Scheiberglaan 33, vernieuwen en verhogen zijtuinmuur (28/02/2016) 3669-2016.
Driehuis
Geen mededelingen.
Santpoort-Noord
Kerkerinklaan 30, maken doorbraak (02/03/2016) 3939-2016.
Velsen-Zuid
Stelling 27, plaatsen schuur (25/02/2016) 3756-2016;
Rijksweg 98, bedrijfsmatig gebruik woonhuis (28/02/2016) 3660-2016.
Santpoort-Zuid
Vinkenbaan 8, maken doorbraak (29/02/2016) 3776-2016;
Wüstelaan 21, kappen boom (29/02/2016) 3783-2016.
Velserbroek
Hillegondswegje 14, wijzigen bestemming t.b.v. vrijstaande woning (03/03/2016) 3989-2016;
Bruno Klauwersstraat 5, kappen boom (03/03/2016) 4015-2016;
Floraronde 46, het wijzigen van de voorgevel (04/03/2016)
Velsen-Noord
Concordiastraat 75-81, plaatsen zonnepanelen (29/02/2016) 3754-2016;
Duinvlietstraat 14, plaatsen dakopbouw (26/02/2016) 3601-2016;
Corverslaan 2, verplaatsen en aanpassen overkapping (26/02/2016) 3613-2016.
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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
Plein 1945 105, plaatsen airco-units (02/03/2016) 513-2016;
Cederstraat 33, plaatsen dakopbouw (04/03/2016) 736-2016.

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
verzend-datum van het besluit is tussen haakjes vermeld.

Verleende Openstellingsvergunning Wijkertunnel
Burgemeester en wethouders van Velsen maken bekend dat zij in hun vergadering van 1 maart 2016 hebben
besloten voor de wijziging van 2x2 naar 2x3 rijstroken van de Wijkertunnel een openstellingsvergunning als
bedoeld in artikel 8a van de Wet aanvullende regels veiligheid wegtunnels te verlenen (03/03/2016)
u16.001137.

Verleende omgevingsvergunningen - reguliere procedure
Het college van Burgemeester en wethouders van Velsen heeft een omgevingsvergunning verleend voor:
IJmuiden
Geen mededelingen.
Driehuis
Geen mededelingen.
Santpoort-Noord
Geen mededelingen.
Santpoort-Zuid
Geen mededelingen.
Velsen-Zuid
Genieweg 46, wijziging reeds verleende vergunning (fietsenstalling)(04/03/2016) 2186-2016.
Velsen-Noord
Geen mededelingen.
Velserbroek
Geen mededelingen.

Geweigerde omgevingsvergunningen
Het college van Burgemeester en wethouders van Velsen heeft een omgevingsvergunning geweigerd voor:
IJmuiden
Celciusstraat 47, plaatsen dakopbouw (04/03/2016) 729-2016.
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Vergunningen Algemene Plaatselijke Verordening
APV artikel 2:17 Evenementen
Strawberries Paastoernooi van 25 maart t/m 28 maart 2016, Waterloolaan 1 te Driehuis (03/03/2016) 1500-2016;
Runnersworld Spaarnwoudeloop op 13 mei 2016, Spaarnwoude te Velsen-Zuid (07/03/2016) 3000-2016;
Kermis Velserbroek van 5 t/m 9 mei 2016, Vestingplein te Velserbroek (07/03/2016) 942-2016.
APV artikel 5:18 Standplaatsen
verlenging standplaatsvergunning Bloemen en planten van 1 februari 2016 t/m 1 maart 2017, Canopusplein ong. te
IJmuiden (29/02/2016) 2482-2016.

2. Sessies van de gemeenteraad Velsen op 17 maart 2016
Locatie: het gemeentehuis, ingang Plein 1945 te IJmuiden
Sessie 1: Raadszaal
19:30 – 21:00 uur:

Evaluatie verordening startersleningen

Sessie 2: Schoonenbergzaal
19.30 – 21:00 uur:

Jaarcijfers 2015 politie en preventie door lokale overheid

Sessie 3: Rooswijkzaal
19.30 – 21:00 uur:
Sessie 4: Raadszaal
21:15 – 23:00 uur:

Verklaring van geen bedenkingen aanvraag omgevingsvergunning voor
project op perceel Rijksweg 116 in Velsen-Zuid
Positie van Velsen als mogelijke fusiepartner van Haarlemmerliede &
Spaarnwoude

De agenda en onderliggende stukken staan op de website van de gemeenteraad, raad.velsen.nl. Op deze
website kunt u rechtstreeks en op een later tijdstip de sessies vanuit de raadzaal bekijken en vindt u
audioverslagen van de sessies vanuit de overige vergaderzalen.
Inspreken tijdens de Sessie:
Bij de sessies kan worden ingesproken. Om in te spreken kunt u zich tot uiterlijk woensdag 16 maart 2016
tot 16.00 uur aanmelden bij de raadsgriffie, tel. 0255-567502 of via e-mail: griffie@velsen.nl
Over de onderwerpen die op de agenda staan, kan ook schriftelijk een reactie worden gegeven. Indien deze
tijdig is ingeleverd – dat kan via de mail naar griffie@velsen.nl, - dan wordt de reactie vóór de vergadering
naar de raadsleden doorgestuurd.

3. Kapmeldingen
Bij inspectie door de gemeente Velsen bleek dat de volgende bomen in slechte conditie verkeren. Dat
kan gevaarlijk zijn (of worden) voor de omgeving, dus daarom worden ze gerooid.
IJmuiden
Rembrandlaan: een kastanje
Dudokplein tegenover Albert Hein: een kastanje
Kennemerplein tegenover Vomar: een iep
Grevelingenstraat voor nr 2: een els
Koningin Wilhelminakade voor nr: 7, 11, 21 en 69-79: vier iepen
Kastanjestraat hoek Tussenbeeksweg: drie prunussen
Jan Pieterzoon Coenstraat nr 7: een prunus
Hunzestraat tegenover 26-36: een meidoorn
Reggestraat tegenover nr 80: twee iepen
Stokmanplantsoen voor nr 6: een Robinia
Lierstraat 10: een lijsterbes
Koningstraat omgeving nr 6: drie sierperen
Bik en Arnoldkade bij nr 48: een iep
Rijnstraat 75: een iep
Platanenstraat 208: een linde
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Velserbroek/Velsen-Noord
Meerweidelaan nr.2: twee essen
De Raetstraat: een esdoorn
Wijkerstraatweg nr. 55: een esdoorn
Wijkeroogstraat t.o. nr. 70: een iep

4. Wegafsluitingen Breedbandweg en Wenckebachstraat
In de weekenden van week 10 en van week 11 zullen asfalteringswerkzaamheden leiden tot enkele
wegafsluitingen en bijbehorende omleidingsroutes. Het werk begint steeds op vrijdagavond 19.00u en wordt
naar verwachting in de loop van zondag, of uiterlijk maandagochtend 05.00u afgerond.
In het weekend van 11 - 13 maart wordt de hoofdrijbaan van de Breedbandweg tussen de
Wenckebachstraat en de Witte Hekweg in Velsen-Noord afgesloten voor verkeer in beide richtingen vanwege
asfalteringswerk. Verkeer wordt dan omgeleid via de Wenckebachstraat, Staalstraat en Rooswijkweg. Het
(brom-)fietsverkeer heeft er geen hinder van, behalve bij de kruisingen.
In het weekend van week 18 - 20 maart wordt de hoofdrijbaan van de Wenckebachstraat afgesloten voor
alle verkeer in oostelijke richting vanaf de kruising Grote Hout of Koningsweg naar de spoorwegovergang.
Uitgaand verkeer wordt omgeleid via de zuidelijke route om Velsen-Noord. Het tankstation aan de
Wenckebachstraat is tijdens de wegafsluiting uiteraard niet bereikbaar.
Verkeer in tegengestelde richting, vanaf de N197 richting Tata/sportpark Rooswijk, ondervindt geen hinder en
kan gewoon door. (Brom-)fietsers kunnen in principe hun normale routes gebruiken, behalve bij de oversteek
nabij de spoorwegovergang. Als er door slecht weer niet gewerkt kan worden, wordt het werk doorgeschoven
naar een ander weekend.
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