Week 6, 11 februari 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 30 januari
2015 tot en met 5 februari 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
Rondweg 30, oprichten opslagloods (04/02/2016) 2227-2016;
Pruimenboomplein 46, plaatsen balkonbeglazing (04/02/2016) 2204-2016;
Kanaalstraat 170, verbouwen schoollokalen tot 2 appartementen (04/02/2016) 2203-2016;
Snelliusstraat 9, plaatsen dakopbouw (30/01/2016) 1859-2016.
Driehuis
Wolff en Dekenlaan ong., plaatsen mast t.b.v. mobiele telecommunicatie (1/02/2016) 1968-2016.
Santpoort-Noord
Velserhooftlaan 20 (gemeentelijk monument), plaatsen extra buitendeur (03/02/2016) 2112-2016.
Velsen-Zuid
Genieweg 46, wijziging reeds verleende vergunning (fietsenstalling)(04/02/2016) 2186-2016;
Oostbroekerweg ong., gebruik terrein voor evenement Beyond Festival 2016 incl. kampeerterrein op 13, 14
en 15 mei 2016 (02/02/2016) 2082-2016.
Santpoort-Zuid
Jan Gijzenvaart ong., plaatsen JOP (jongeren ontmoetings plek) (02/02/2016) 2066-2016;
Brederoodseweg 86, kappen boom (30/01/2016) 1854-2016.
Velserbroek
Haverland 15, kappen boom (01/02/2016) 1967-2016.
Velsen-Noord
Pontweg 1 D, vervangen remmingwerk (01/02/2016) 1957-2016.

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

Verlenging beslistermijn
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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:
Velserbroek
Rijksweg 323a, plaatsen erfafscheiding (02/02/2016) 19597-2015;
Rijksweg 323a, opslaan campers en caravans (02/02/2016) 19599-2016.

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
verzenddatum van het besluit is tussen haakjes vermeld.

Verleende omgevingsvergunningen - reguliere procedure
Het college van Burgemeester en wethouders van Velsen heeft een omgevingsvergunning verleend voor:
IJmuiden
Platanenstraat 50, wijzigen verleende vergunning w14.000633 (9/02/2016) 643-2016;
Kennemerlaan 30, kappen boom (05/02/2016) 1555-2016;
Trawlerkade 66a, wijzigen reeds verleende omgevingsvergunning voor bouwen bedrijfsruimte (02/02/2016) 190982015.
Driehuis
Van den Vondellaan 48, plaatsen erfafscheiding (02/02/2016) 19345-2015.
Santpoort-Noord
Geen mededelingen.
Santpoort-Zuid
Anna van Saksenlaan 11, kappen boom (09/02/2016) 742-2016;
Vinkenbaan 25, kappen boom (03/02/2016) 677-2016.
Velsen-Zuid
Genieweg 52, plaatsen kozijnen in stalgebouw (05/02/2016) 19387-2015;
Rijksweg 130, kappen 12 bomen (03/02/2016) 369-2016.
Velsen-Noord
Geen mededelingen.
Velserbroek
Geen mededelingen.

Geweigerde omgevingsvergunningen
Het college van Burgemeester en wethouders van Velsen heeft een omgevingsvergunning geweigerd voor:
Santpoort-Zuid
Duinweg of Duivelslaan 22, kappen boom (05/02/2016) 1772-2016.

Vergunningen Algemene Plaatselijke Verordening
APV artikel 2:17 Evenementen
Off road strandraces, strand IJmuiden, 27 en 28 februari 2016 (03/02/2016) 431-2016;
Wandelevenement de 30 van Zandvoort, duingebied gemeente Velsen, 19 maart 2016 (04/02/2016) 434-2016;
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Sport- en speldag met vrijmarkt, rond Sporthal Zeewijk, Planetenweg IJmuiden, 27 april 2016 (05/02/2016) 8392016.

APV artikel 5:18 Standplaatsen
Stichting Sanquin bloedvoorziening, Parkeerterrein Tata Stadion Minister van Houtenlaan (27/01/2016) 199552015;
Oliebollenkraam, Vestingplein te Velserbroek van 20-10-2016 t/m 31-12-2016 (26/01/2016) 19952-2015;
Verkoop bloemen en planten, Canopusplein ong. woensdag t/m zaterdag (03-02-2016) 100-2016.

2. Kapmeldingen
Kappen bomen achter Orion flat
Achter de 3 hoog Orion flat nr 200-256 worden een aantal esdoorns, 1 eik en 1 abeel gerooid om andere
bomen de ruimte te geven om beter uit te groeien.

Kappen bomen Hagelingerweg
35 populieren bomen worden gekapt in de windsingel van de gemeentelijke opslag aan de Hagelingerweg te
Santpoort-Nood.
De rooiwerkzaamheden zijn noodzakelijk omdat de populieren zo slecht zijn dat er gevaar is voor de
omgeving door tak breek of totale windworp (omvallen). Tijdens de rooiwerkzaamheden zal er ook gesnoeid
worden in de singel, de onderbeplanting blijft zo veel als mogelijk gespaard.
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3. Verkeersmaatregel
Burgemeester en wethouders hebben besloten een individuele gehandicaptenparkeerplaats aan te leggen
voor het volgende perceel:
Sparrenstraat 42, 1971 NP 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 stadhuis, Dudokplein 1 te IJmuiden.
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