Week 19, 11 mei 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-aan-huisbladen de
Jutter en de Hofgeest.

INHOUD
1.
2.
3.
4.

Aanvragen en verleende omgevingsvergunningen
Verkeersmaatregel Santpoort-Noord
Kapmelding Wenckebachstraat Velsen-Noord
Vergaderingen gemeenteraad

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 april 2017
tot en met 5 mei 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
Rondweg 18, bestaande container ombouwen voor milieuopslag (04/05/2017) 11773-2017;
Eksterlaan 18, verbouwen woning (05/05/2017) 11882-201;
Driehuis
P.C. Hooftlaan 52, plaatsen aanbouw (01/05/2017) 11372-2017.
Santpoort-Noord
Roos en Beeklaan 91, kappen twee bomen (01/05/2017) 11298-2017;
Curaçaostraat 11, plaatsen dakopbouw (04/05/2017) 11782-2017;
Kerkerinklaan 20, constructieve wijziging (03/05/2017) 11696-2017;
Hoofdstraat 262, gebruik diverse gronden voor Santpoortse Feestweek (04/05/2017) 11810-2017;
Duin- en Kruidbergerweg ong. nabij nr. 89, gebruik weiland als parkeerterrein (25/04/2017) 10974-2017.
Santpoort-Zuid
Velserenderlaan 2, plaatsen voetgangersbrug (03/05/2017) 11687-2017;
Bloemendaalsestraatweg 49, kappen boom (05/05/2017) 11863-2017.
Velsen-Zuid
Van Tuyllweg 18, plaatsen dakkapel (04/05/2017) 12725-2017.
Velsen-Noord
Van Rijswijkstraat 2, uitbreiden woning (29/04/2017) 11230-2017.
Velserbroek
Fregat 44, oprichten schuur (30/014/2017) 11257-2017;
Haverland 5, plaatsen dakkapel (04/05/2017) 11726-2017;
e
Klipper 69, uitbreiden 1 verdieping woning (04/05/2017) 11818-2017;
Dammersweg 15, wijzigen gebruik van een loods naar Bed & Breakfast (4/05/2017) 12135-2017.
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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
Venusstraat 2, oprichten 5 tijdelijke woningen voor statushouders (04/05/2017) 4456-2017.
Santpoort-Noord
Dobbiuslaan 56, oprichten 8 tijdelijke woningen voor statushouders op het perceel (04/05/2017) 4455-2017.
Velserbroek
Platbodem 197, oprichten 9 tijdelijke woningen voor statushouders (04/05/2017) 4463-2017.
Velsen-Zuid
Amsterdamseweg 30, oprichten stapmolen, aanleggen 3 rijbakken (9/05/2017) 6967-2017
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.
IJmuiden

Heerenduinweg 6, ontheffing kamperen het terrein van zwembad De Heerenduinen, 6 van 1 juli 2017
16.00 uur tot 2 juli 2017 10.00 uur (3/05/2017)9290-2017.
Santpoort-Noord

Concordiastraat 84,oprichten bedrijfshal (02/05/2017)25721-2016;
Hoofdstraat 252, plaatsen dakraam (08/05/2017) 5978-2017 (rijksmonument).
APV artikel 2:17 Evenementen
Velsen-Zuid
Strong Viking Hills edition op 20 en 21 mei en Family edition op 27en 28 mei 2017, locatie:
recreatiegebied Spaarnwoude (03/05/2017) 5889-2017
IJmuiden
Vissenloop op 21 mei 2017 van 7.00 tot 17.30 uur in IJmuiden, start en finishlocatie: Trawlerkade
(03/05/2017) 7889-2017;
APV artikel 5:18 Standplaatsen
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Santpoort-Noord
verkoop oliebollen, locatie pleintje tussen Hoofdstraat en Broekbergerlaan van 1-11-2017 t/m 31-122017,(04/05/2017)9745-2017

2. Verkeersmaatregel Santpoort-Noord
Burgemeester en wethouders van de gemeente Velsen hebben besloten:
-

een breedtebeperking in te stellen aan het begin van de Kerkweg ter hoogte van de kruising met de
Terrasweg te Santpoort-Noord door middel van het plaatsen van het bord C18 met een aangegeven
maximale voertuigbreedte van 1,9 meter zoals bedoeld in bijlage 1 van het Reglement verkeersregels en
verkeerstekens 1990.

Mogelijkheid van bezwaar
Belanghebbenden kunnen ingevolge de Algemene wet bestuursrecht binnen een termijn van 6 weken na de
datum waarop het besluit elektronisch in de Staatscourant is bekendgemaakt, 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 gehele verkeersbesluit kan worden ingezien bij het Klant Contact Centrum op het gemeentehuis,
Dudokplein 1 te IJmuiden. Vanaf 1 januari 2013 vindt formele publicatie van verkeersbesluiten plaats in de
digitale Staatscourant.

3. Kapmelding Wenckebachstraat Velsen-Noord
In het parkje langs het fietspad tussen de Wenckebachstraat en de Rooswijkweg ter hoogte van kantoor
Rooswijkweg nr. 316.
14 Populieren
2 Iepen
De vitaliteit van de bomen is in de laatste jaren sterk afgenomen en kunnen nu een gevaar worden voor de
veiligheid van de gebruikers van de openbare ruimte rond de bomen.

4. Vergaderingen gemeenteraad Velsen
Locatie Carrousel: het gemeentehuis Velsen, ingang Plein 1945 te IJmuiden
Aanvangstijd 19.30 uur

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 http://raad.velsen.nl en zijn daarna op elk gewenst moment terug te zien of te
beluisteren.

Carrousel donderdag 18 mei 2017
In de Carrousel 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 Carrousel.
Aanmelden kan tot op de dag van de vergadering tot 12.00 uur bij de griffie: 0255 567502 of via de mail voor
de Carrousel: griffie@velsen.nl met vermelding van onderwerp, naam, e-mailadres en telefoonnummer. De
griffie neemt dan nog contact met u op.
Agenda
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1. Verkeersstructuur centrum IJmuiden
e
Dit onderwerp staat voor de 2 keer op de agenda van de Carrousel. De verkeersstructuur in en rond het
centrum van IJmuiden gaat onder andere om de snelheden op Van Poptaplantsoen, Kennemerlaan,
Oosterduinplein, Oosterduinweg, Merwedestraat en Spaarnestraat.
Raadzaal 19.30 tot 21.00 uur
2. Woonagenda 2018
Sinds de invoering van de Woningwet 2015 bespreekt de gemeente met de woningcorporaties en de
huurdersverenigingen jaarlijks de wederzijdse prestatieafspraken. Voor het maken van prestatieafspraken voor
2018 heeft college de Woonagenda geschreven met belangrijke onderwerpen voor de periode 2018-2022.
Schoonenbergzaal 19.30 tot 21.00 uur
3. Wijziging Afvalstoffenverordening Velsen 2009
Er komt een nieuwe wijze van huisvuilinzameling voor bewoners van laagbouwwoningen in Santpoort-Noord en
Zuid, Driehuis, in buitengebieden, Velsen-Zuid en een klein deel van IJmuiden. Zij krijgen een extra minicontainer voor de inzameling van plastic-, metalen- en drankverpakkingen. Daarnaast wordt de minicontainer
voor restafval nog slechts 1x per vier weken geleegd. Voor deze wijziging is het nodig dat de gemeenteraad de
verordening aanpast. Bewoners ontvangen daarover deze maand een brief.
Schoonenbergzaal
na afloop van de Woonagenda tot 22.30 uur
4. Algemene Subsidieverordening Velsen 2017
De subsidieverordening 2003 is aangepast door wijziging in wet- en regelgeving op Europees niveau. Ook is de
afstemming in de regio IJmond is meegenomen. Zo is o.a. de uiterlijke aanvraagdatum van een structurele
subsidie verplaatst van 1 juli naar 1 oktober.
Rooswijkzaal 19.30 tot 21.00 uur
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