Week 2, 14 januari 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 2 januari
2015 tot en met 8 januari 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
Plein 1945 105, plaatsen airco-units (08/01/2016) 513-2016;
Meidoornstraat 6, plaatsen dakopbouw (07/01/2016) 418-2016;
Zandershof 45, wijzigen bestemming naar wonen (07/01/2016);
Haringkade 18, plaatsen dakopbouw (08/01/2016) 520-2016;
Beekmansbos 1 t/m 85, plaatsen erfafscheiding (03/01/2016) 56-2016.
Driehuis
Driehuizerkerkweg 123 en 123 D, wijziging gebruik naar wonen voor een periode van maximaal 10 jaar
(12/01/2016) 688-2016.
Santpoort-Noord
Hoofdstraat 134, vergroten zolderverdieping (04/01/2016) 175-2016.
Velsen-Zuid
Rijksweg 130, oprichten bijenstal (06/01/2016) 414-2016;
Rijksweg 130, kappen 12 bomen (06/01/2016) 369-2016.
Santpoort-Zuid
Wüstelaan 19, kappen boom (07/01/2016) 407-2016.
Velserbroek
Linie16 9000, legaliseren berging (07/01/2016) 419-2016;
L. Zocherplantsoen 65, wijzigen zijgevel (03/01/2016) 64-2016;
Spitsaak 17, plaatsen dakkapel op achterdakvlak (04/01/2016) 40-2016.
Velsen-Noord
Geen mededelingen.

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
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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
Eksterlaan 8, wijzigen bestemming maatschappelijke doeleinden naar woondoeleinden (08/01/2016) 178982015;
Marktplein 29, 29a en 29b, samenvoegen 3 winkels tot 2 winkels en realiseren 4 appartementen (08/01/2016)
18104-2015.

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
Zeeweg 199, wijzigen bestemming kantoor en dienstverlening naar bestemming wonen (07/01/2016) 17907-2015;
Strandweg ong., oprichten bedrijfsgebouw (05/01/2016) 18090-2015.
Driehuis
Geen mededelingen.
Santpoort-Noord
Kerkweg 143, verlengen dakkapel voorgevel (08/01/2016) 18244-2015.
Santpoort-Zuid
Wüstelaan 19, kappen boom (12/01/2016) 407-2016.
Velsen-Zuid
Heuvelweg 15, slopen en herbouwen schuur (08/01/2016) 18440-2015.
Velsen-Noord
Geen mededelingen.
Velserbroek
Geen mededelingen.

Verleende omgevingsvergunning - uitgebreide procedure
Burgemeester en wethouders van Velsen hebben omgevingsvergunning verleend voor het oprichten van een
brug voor langzaam verkeer op het perceel Hoofdstraat, Vlielantweg en Broekbergenlaan ong. te SantpoortNoord.
De omgevingsvergunning en de bijbehorende stukken ligt met ingang van 15 januari 2016 gedurende zes
weken ter inzage bij de afdeling Publiekszaken, gemeente Velsen, Dudokplein 1 te IJmuiden. Tevens is het
besluit in te zien op www.velsen.nl via het menu Actueel/inzage (ontwerp)besluiten. 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.
2/5

Officiële bekendmakingen | Week x, maand 2012

Santpoort-Noord
Hoofdstraat, Vlielantweg en Broekbergenlaan ong., oprichten brug voor langzaam verkeer op perceel Deeltracé 1
HOV (11/01/2016) 14990-2015.

Vergunningen Algemene Plaatselijke Verordening
APV artikel 2:17 Evenementen
Herdenkingsplechtigheid, Plein 1945 naar begraafplaats Westerveld te IJmuiden op 4 mei 2016 (07/01/2016)
u15.009191;
Strandzeilwedstrijden, strand IJmuiden aan Zee zone 2 op 9 en 23 januari, 6, 13 en 20 februari, 12 en 26 maart
2016 (08/01/2016) 132-2016.

2. Verkeersbesluit
Nummer besluit: 15.013
Datum besluit:
11 januari 2016
Burgemeester en wethouders van de gemeente Velsen;
gelet op het Besluit Administratieve Bepalingen inzake het wegverkeer, het Reglement verkeersregels en
verkeerstekens 1990, artikel 18 lid 1 sub d van de Wegenverkeerswet en het mandaatbesluit van 10 januari
2012;
Overwegende dat:
het gedeelte van de Rijksweg tussen het Groenelaantje en het Spekkenwegje in Santpoort-Noord
buiten de bebouwde kom ligt;
op dit gedeelte van de Rijksweg een maximumsnelheid van 80 km/uur geldt;
dit gedeelte van de Rijksweg een beperkte breedte heeft;
dit gedeelte van de Rijksweg een zeer beperkte functie vervult voor wat betreft de doorstroming van
verkeer;
het wenselijk is om dit gedeelte van de Rijksweg te categoriseren als erftoegangsweg buiten de
bebouwde kom;
verkeersplateaus zijn gerealiseerd op de kruisingen van de Rijksweg met het Groenelaantje en de
Biezenweg;
de Biezenweg, de Kweekerslaan, het Groenelaantje en het Spekkenwegje in Santpoort-Noord
binnen de bebouwde kom liggen;
op deze wegen een maximumsnelheid van 50 km/uur geldt;
deze wegen een beperkte breedte hebben;
deze wegen een zeer beperkte functie vervullen voor wat betreft de doorstroming van verkeer;
het wenselijk is om deze wegen te categoriseren als erftoegangswegen binnen de bebouwde kom;
een drempel is gerealiseerd op de Biezenweg;
op korte termijn een verkeersplateau wordt gerealiseerd op de kruising van de Biezenweg met het
Spekkenwegje;
langs het gedeelte van de Rijksweg tussen het Groenelaantje en het Spekkenwegje in SantpoortNoord een vrijliggend fiets/bromfietspad aanwezig is;
in 2008 de maximale snelheid voor bromfietsers op de rijbaan is verhoogd van 30 km/uur naar 45
km/uur;
dat hierdoor de bromfietsers mee kunnen rijden met het overige verkeer en er derhalve geen beletsel
is om bromfietsers te weren van de rijbaan van dit gedeelte van de Rijksweg;
-

overleg met de politie heeft plaatsgevonden over het onderstaande besluit.

Besluiten:
een 30 km/h-zone in te stellen op de Biezenweg, de Kwekerslaan, het Groenelaantje en het
Spekkenwegje te Santpoort-Noord, door plaatsing van borden conform model A1 (30) en A2 (einde 30) van
bijlage I van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 en hieraan een zonale werking toe te
kennen als bedoeld in artikel 66 van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990;
een 60 km/h-zone in te stellen op het gedeelte van de Rijksweg tussen het Groenelaantje en het
Spekkenwegje in Santpoort-Noord, door plaatsing van borden conform model A1 (60) en A2 (einde 60) van
bijlage I van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 en hieraan een zonale werking toe te
kennen als bedoeld in artikel 66 van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990;
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het tweerichtingen fiets/bromfietspad langs het gedeelte van de Rijksweg tussen het Groenelaantje
en het Spekkenwegje in Santpoort-Noord in te trekken, door middel van het verwijderen van de borden G12a
zoals bedoeld in bijlage 1 van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 en de onderborden
OB505;
een verplicht tweerichtingen fietspad in te stellen op het gedeelte van de Rijksweg tussen het
Groenelaantje en het Spekkenwegje in Santpoort-Noord, door middel van het plaatsen van de borden G11
zoals bedoeld in bijlage 1 van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 en de onderborden
OB505.
Burgemeester en wethouders van Velsen,
Namens deze,
J. Holleman
Afdelingshoofd Openbare Werken
Bekendmaking van dit besluit geschiedt op de voorgeschreven wijze.
Belanghebbenden kunnen ingevolge de Algemene wet bestuursrecht binnen een termijn van 6 weken na de
datum waarop het besluit elektronisch is bekend gemaakt in de digitale Staatscourant, 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.

3. Verkeersmaatregel
Burgemeester en wethouders van de gemeente Velsen hebben besloten:
een 30 km/h-zone in te stellen op de Biezenweg, de Kwekerslaan, het Groenelaantje en het
Spekkenwegje te Santpoort-Noord, door plaatsing van borden conform model A1 (30) en A2 (einde 30) van
bijlage I van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 en hieraan een zonale werking toe te
kennen als bedoeld in artikel 66 van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990;
een 60 km/h-zone in te stellen op het gedeelte van de Rijksweg tussen het Groenelaantje en het
Spekkenwegje in Santpoort-Noord, door plaatsing van borden conform model A1 (60) en A2 (einde 60) van
bijlage I van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 en hieraan een zonale werking toe te
kennen als bedoeld in artikel 66 van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990;
het tweerichtingen fiets/bromfietspad langs het gedeelte van de Rijksweg tussen het Groenelaantje
en het Spekkenwegje in Santpoort-Noord in te trekken, door middel van het verwijderen van de borden G12a
zoals bedoeld in bijlage 1 van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 en de onderborden
OB505;
een verplicht tweerichtingen fietspad in te stellen op het gedeelte van de Rijksweg tussen het
Groenelaantje en het Spekkenwegje in Santpoort-Noord, door middel van het plaatsen van de borden G11
zoals bedoeld in bijlage 1 van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 en de onderborden
OB505.
Mogelijkheid van bezwaar
Belanghebbenden kunnen ingevolge de Algemene wet bestuursrecht binnen een termijn van 6 weken na de
datum waarop het besluit elektronisch is bekend gemaakt in de digitale Staatscourant, 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 de receptiebalie, stadhuis, Dudokplein 1 te IJmuiden.
Vanaf 1 januari 2013 vindt formele publicatie van verkeersbesluiten plaats in de digitale Staatscourant.

4. Verkeersbesluit
Nummer besluit: 16.001
Datum besluit:
14 januari 2016
Burgemeester en wethouders van de gemeente Velsen;
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gelet op het Besluit Administratieve Bepalingen inzake het wegverkeer, het Reglement verkeersregels en
verkeerstekens 1990, artikel 18 lid 1 sub d van de Wegenverkeerswet en het mandaatbesluit van 10 januari
2012;
Overwegende dat:
aan de Heirweg te Velsen-Noord het buurthuis De Stek gelegen is;
het regelmatig voorkomt dat gehandicapten het buurthuis bezoeken;
geen gehandicaptenparkeerplaatsen zijn ingericht in de nabijheid van de ingang van het buurthuis;
op momenten van activiteiten in het buurthuis de parkeerdruk hoog is waardoor gehandicapten niet
binnen een acceptabele afstand van de ingang kunnen parkeren;
een verzoek is binnengekomen om twee algemene gehandicaptenparkeerplaatsen aan te leggen;
de locatie van de twee gehandicaptenparkeerplaatsen is afgestemd met vertegenwoordigers van het
buurthuis en met direct omwonenden;
overleg met de politie heeft plaatsgevonden over het onderstaande besluit.
Besluiten:
twee parkeerplaatsen aan de Heirweg nabij de ingang van buurthuis De Stek te Velsen-Noord aan te
wijzen als algemene gehandicaptenparkeerplaatsen, door middel van het plaatsen van bord E6 en onderbord
OB504 zoals bedoeld in bijlage 1 van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990.

Burgemeester en wethouders van Velsen,
Namens deze,
S. Duin
Waarnemend afdelingsmanager Openbare Werken
Bekendmaking van dit besluit geschiedt op de voorgeschreven wijze.
Belanghebbenden kunnen ingevolge de Algemene wet bestuursrecht binnen een termijn van 6 weken na de
datum waarop het besluit elektronisch is bekend gemaakt in de digitale Staatscourant, 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.

5. Verkeersmaatregel
Burgemeester en wethouders van de gemeente Velsen hebben besloten:
twee parkeerplaatsen aan de Heirweg nabij de ingang van buurthuis De Stek te Velsen-Noord aan te
wijzen als algemene gehandicaptenparkeerplaatsen, door middel van het plaatsen van bord E6 en onderbord
OB504 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 is bekend gemaakt in de digitale Staatscourant, 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 de receptiebalie, stadhuis, Dudokplein 1 te IJmuiden.
Vanaf 1 januari 2013 vindt formele publicatie van verkeersbesluiten plaats in de digitale Staatscourant. Deze
advertentie is bedoeld als extra service.
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