Week 50, 15 december 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.

Inhoud
1. Aanvragen en verleende omgevingsvergunningen
2. Kapmeldingen

1. Aanvragen en verleende omgevingsvergunningen
Ingediende aanvragen om omgevingsvergunning
Burgemeester en wethouders van de gemeente Velsen maken bekend dat zij in de periode van 3 december
2016 tot en met 9 december 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
Snippenbos ong. kavel 14, oprichten woning (06/12/2016) 24691-2016;
Snippenbos ong. kavel 17, oprichten woning (06/12/2016) 24693-2016 ;
Snippenbos ong. kavel 18, oprichten woning (06/12/2016) 24692-2016;
Snippenbos ong. kavel 19, oprichten woning (06/12/2016) 24694-2016;
Snippenbos ong. kavel 23, oprichten woning (06/12/2016) 24689-2016;
Snippenbos ong. kavel 25, oprichten woning (06/12/2016) 24688-2016;
Snippenbos ong. (SB05 + SB06), oprichten 2 woningen (08/12/2016) 24916-2016;
Visseringstraat 1, wijzigen gevel(08/12/2016) 24897-2016.
Velserbroek
Galle Promenade 45, verplaatsen entree- en gevelkozijn, vervangen kozijn, wijzigen bestaande reclame
(06/12/2016) 24703-2016.
Velsen-Noord
Gildenlaan 68, legaliseren dakkapel, groendrager, dichtzetten raam (08/12/2016) 24892-2016.
Santpoort-Noord
Santpoortse Dreef 124, plaatsen erker voorzijde (05/12/2016) 24569-2016;
Dinkgrevelaan 21,plaatsen dakkapel en plaatsen raamkozijnen (05/12/2016) 24572-2016;
Dinkgrevelaan 19,plaatsen dakkapel en vergroten raamopeningen voorgevel (05/12/2016) 24575-2016;
Molenstraat 13, plaatsen terrasoverkapping (06/12/2016) 24711-2016;
Santpoortse Dreef 162, plaatsen uitbouw, dakkapel, groendragers (07/12/2016) 24745-2016.
Driehuis
Nicolaas Beetslaan 5, kappen 3 bomen (05/12/2016) 24514-2016;
Nicolaas Beetslaan 4, realiseren 14 waterwoningen (06/12/2016) 24652-2016;
Nicolaas Beetslaan 4, realiseren10 woningen inclusief parkeerkelder (06/12/2016) 24668-2016;
Nicolaas Beetslaan 4, realiseren 24 parkappartementen en 3 penthouses (06/12/2016) 24690-2016.
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
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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:
Velsen-Noord
Wijkerstraatweg 90, veranderen kantoorgebouw in 6 appartementen (12/12/2016) 20977-2016
Concordiastraat 84, wijzigen verleende vergunning (13/12/2016)19056-2016
IJmuiden
Eksterlaan 14 en 16, realiseren woning (08/12/2016) 20866-2016
Orionweg ong., plaatsen anker (09/12/2016) 18777-2016
Santpoort-Zuid
Jagtlustlaan 20, plaatsen uitbouw (07/12/2016) 20867-2016
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).
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
Groeneweg 29, plaatsen dakopbouw (8/12/2016) 21079-2016;
Eksterlaan 26, realiseren aanbouw, diverse constructieve aanpassingen (8/12/2016) 20745-2016;
Margadantstraat 50, gebruik middenterrein IJmuider Delta voor stallen vrachtwagen-opleggers (8/12/2016)
10230-2016; Houtmanstraat 1, wijzigen brandcompartimentering (12/12/2016) 22665-2016.
Santpoort-Noord
Terrasweg 49, vergroten 1ste verdieping woning (09-12-2016) 20792-2016.
Velsen-Zuid
Stationsweg 103, plaatsen gevelreclame (8/12/2016) 22475-2016.
APV artikel 2:17 Evenementen
Nieuwjaarsduik, strand Westbroekerplas Velserbroek, op 1 januari 2017 van 15:00 tot 16:00 uur (21794-2016)
07/12/2016.
AGU mountainbikerace Egmond-Pier-Egmond, op 7 januari 2017 van 12:30 tot 16:30 uur (22115-2016)
09/12/2016.

APV artikel 5:5 Werkzaamheden buiten reguliere werktijden
Velsen-Noord
Omleggen transportleiding (hoofd gasvoedingsleiding van de wijk), Duinvlietstraat, op 13/14 december 2016
tussen 20:00 en 04:00 uur (24022-2016) 09/12/2016.

2. Kapmeldingen
Achter het Totaal tankstation aan de Hofgeesterweg in Velserbroek worden 6 berken, 1 esdoorn, 1 meidoorn
en 10 elzen gekapt. Dit i.v.m. uitdunning van het bosperceel om andere bomen meer ruimte te geven. Maar
ook ten behoeve van de veiligheid rondom het tankstation en parkeerplaats aan de Hofgeesterweg.
In Velsen-Zuid aan de Oosteinderweg naast nummer 1 wordt een populier gekapt, die in slechte conditie is.
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