Week 45, 10 november 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-aanhuisbladen 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 29 oktober
2016 tot en met 4 november 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
Willebrordstraat 13,vervangen carport met schutting door houten schuur (29/10/2016) 21731-2016;
Linnaeusstraat 20, plaatsen dakopbouw (02/11/2016) 22078-2016;
Meeuwenlaan 11, plaatsen dakopbouw (03/11/2016) 22163-2016.
Santpoort-Noord
Kerkweg 95, plaatsen dakkapel woning (31/10/2016) 21854-2016;
Kweekerslaan 21, wijzigen functie werkplaats naar aula t.b.v. uitvaartdiensten (02/11/2016) 22062-2016.
Velsen-Noord
Nabij Kitesurfpad, bouwen strandpaviljoen en strandhuisjes (03/11/2016) 22149-2016.
Driehuis
Wolff en Dekenlaan 15, vergroten 1ste verdieping plaatsen dakkapel (31/10/2016) 21882-2016;
De Genestetlaan 9, legaliseren toegangshek (4/11/2016) 22342-2016.
Velsen-Zuid
Middendorpstraat 1, isoleren (03/11/2016) 22243-2016.
Oude Pontweg, renovatie Velsertunnel (wijziging verleende omgevingsvergunning) (31/10/2016) 21789-2016.

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

BESLUITEN
Verleende omgevingsvergunningen - reguliere procedure
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).
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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.
Het college van Burgemeester en wethouders van Velsen heeft omgevingsvergunning verleend voor:
IJmuiden
Van Linschotenstraat 15A,plaatsen dakkapel zijgevel (1/11/2016)25474-2016;
Kromhoutstraat 54 0031,legaliseren verdiepingsvloer (01/11/2016)19510-2016;
Saturnusstraat 71, plaatsen erfafscheiding (02/11/2016) 15484-2016;
Koningin Emmastraat 7, vergroten garage (04/11/2016)14610-2016;
Herculesstraat 59, plaatsen dakkapel (voorgevel) (04/11/2016) 20553-2016;
Moerbergplantsoen 69,(tijdelijk, 5 jaar) kamergewijs verhuren woning (4/11/2016) 19473-2016;
Schiplaan 474, (tijdelijk, 5 jaar) kamergewijs verhuren woning (7/11/2016)19866-2016.
Santpoort-Zuid
Willem de Zwijgerlaan 29, kappen boom (03/11/2016)19475-2016.
Santpoort-Noord
Roos en Beeklaan 44, plaatsen dakkapel voorgevel (01/11/2016)21846-2016;
Irissenstraat 8,constuctieve aanpassing woonhuis (7/11/2016)20150-2016;
Santpoortse Dreef 1, realiseren brouwerij, proeflokaal en kantoorruimte(31/10/2016) 17757-2016.
Velserbroek
Grote Buitendijk 26, plaatsen dakkapel (voorgevel) (1/11/2016)18843-2016.
Velsen-Noord
Reyndersweg, tijdelijk plaatsen koelcel en keuken (02/11/2016)15295-2016.
Geweigerde omgevingsvergunningen
Het college van Burgemeester en wethouders van Velsen heeft een omgevingsvergunning geweigerd voor:
Santpoort-Noord
Duin en Kruidbergerweg 74, kappen boom (02/11/2016)19912-2016.
Burgemeester Enschedélaan 34, kappen boom (03/11/2016) 19760-2016.
Rectificatie
Verleende omgevingsvergunning- uitgebreide procedure
Burgemeester en wethouders van Velsen maken bekend dat zij een omgevingsvergunning hebben verleend
voor:
Velserbroek
Rijksweg 287, het uitoefenen van een dierenartspraktijk in Tuincentrum Ranzijn Tuin & Dier.
De omgevingsvergunning met bijhorende stukken ligt met ingang van 21 oktober 2016 gedurende zes weken
ter inzage bij de afdeling Publiekszaken. Tevens is het besluit in te zien op www.velsen.nl via het menu
Actueel / Inzage (ontwerp)besluiten en via www.ruimtelijkeplannen.nl onder
NL.IMRO.0453.OM0029RIJKSWEG1-R001.
Belanghebbenden die een zienswijze hebben ingediend tegen de ontwerp-omgevingsvergunning en
belanghebbenden die kunnen aantonen dat zij daar redelijkerwijs niet toe in staat zijn geweest, kunnen tegen
dit besluit binnen een termijn van zes weken met ingang van de dag na die waarop het besluit ter inzage is
gelegd een gemotiveerd beroepschrift indienen bij de rechtbank Noord-Holland, locatie Haarlem, sector
Bestuursrecht, Postbus 1621, 2003 BR Haarlem. Tevens kunnen zij de voorzieningenrechter van de
rechtbank Noord-Holland verzoeken een voorlopige voorziening te treffen indien onverwijlde spoed, gelet op
de betrokken belangen, dat vereist. Voorwaarde is wel dat ook beroep is ingesteld.
U kunt ook digitaal het beroep- en verzoekschrift indienen bij genoemde rechtbank via
http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische
handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden.
Vergunningen Algemene Plaatselijke Verordening
APV artikel 2:17 Evenementen
Strandzeilwedstrijden,14 en 28 januari, 11 februari 2017 van 09:00 tot 16:00 uur, 25 februari en 11 maart 2017
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van 08:00 tot 15:00 uur, strand IJmuiden zone 2, (01/11/2016) 19884-2016;
Santa Run,17-12-2016 van 15:00 uur t/m 17:30 uur, Lange Nieuwstraat Plein 1945, (3/11/2016) 19882-2016;
Kerstsamenzang, 24 en 25 december 2016, Broekbergenplein Santpoort-Noord op (2/11/2016) 19457-2016;
Intocht Sinterklaas IJmuiden,12 november 2016 van 12:00 tot 17:00 uur (3/11/2016) 18162-2016.

2. Verkeersmaatregel
Burgemeester en wethouders hebben besloten een individuele gehandicaptenparkeerplaats aan te leggen
voor het volgende perceel:
Doorneberglaan 116, 1974 NG 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.

3. Kapmelding
In het Wijkeroogpark in Velsen-noord wordt één eik gekapt in verband met uitbreiding fietscrossbaan.

4. Gemeenteraadsessies Velsen op 10 november 2016
Locatie: het gemeentehuis, ingang Plein 1945 te IJmuiden
Sessie 1a en 1b: Raadszaal
19:30 – 23:00 uur:

1a. Verklaring van geen bedenkingen aanvraag omgevingsvergunning project
Blekersduin, Bloemendaalsestraatweg ongenummerd, Santpoort-Zuid
1b. Startdocument IJmuiden-Oost

Sessie 2: Schoonenbergzaal
19.30 – 21:00 uur:

Revitalisering havengebied IJmuiden: project Fabricius

Sessie 3: Rooswijkzaal
19.30 – 21:00 uur:

Vangnetuitkering 2016

Sessie 4: Schoonenbergzaal
21.30 – 23:00 uur:

2 Bestuursrapportage 2016

e

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 donderdag 10 november
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.
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