Week 2, 12 januari 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.
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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 31 december
2016 tot en met 6 januari 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.
Velsen-Zuid
Thorbeckelaan 6, kappen boom (05/01/2017) 495-2017.
Velsen-Noord
Reyndersweg 1, plaatsen buitenbar (6/01/2017) 571-2017.
Santpoort-Noord
Hoofdstraat 33, kappen boom (05/01/2017) 530-2017.
Santpoort-Zuid
Zinneveltlaan 32, plaatsen dakkapel (02/01/2017) 62-2017;
Brederoodseweg 6, kappen boom (02/01/2017) 48-2017.
Velserbroek
L. Zocherplantsoen 23, uitbouwen woning (04/01/2017) 378-2017.
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
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
Middenhavenstraat 26, vervangen bedrijfshal (10/01/2017) 23239-2016.
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
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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 omgevingsvergunning verleend voor:
IJmuiden
Lange Nieuwstraat ong., oprichten 27 woningen en ruimte voor kantoor/detailhandel en/of dienstverlening
(03/01/2017) 13896-2016;
Visseringstraat 1, wijzigen voorgevel (05/01/2017) 24897-2016.
Driehuis
Park Schoonenberg ong., kappen drie bomen (04/01/2017) 25087-2016;
Park Schoonenberg ong., kappen boom (04/01/2017) 25092-2016.
Velsen-Noord
Reyndersweg 1, plaatsen speeltoestel (05/01/2017) 23826-2016.
Santpoort-Zuid
Velserenderlaan ong., kappen 7 bomen (04/01/2017) 25073-2016;
Louise de Colignylaan ong. , kappen 2 bomen (04/01/2017) 25093-2016;
Middenduinerweg ong., kappen 1 boom (05/01/2017) 25089-2016;
Wüstelaan 19, plaatsen damwand (05/01/2017) 20774-2016.
Santpoort-Noord
Park Kennemergaarde, kappen 3 bomen (05/01/2017) 25075-2016;
Middenduinerweg 40, kappen boom (06/01/2017) 24422-2016 .
Geweigerde omgevingsvergunningen
IJmuiden
Briniostraat 12, plaatsen videowall (06/01/2017) 24173-2016.
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