Week 37,15 september 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. Bekendmaking beleidsregel Taaleis
3. Aanmelding evenementen 2017

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 september
2016 tot en met 9 september 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
Eksterlaan 10, aanbrengen verdiepingsvloer (09/09/2016) 18094-2016;
Kennemerlaan 38, oprichten dakopbouw t.b.v. 1 appartement (05/09/2016) 17692-2016;
De Ruyterstraat 82, plaatsen dakopbouw (05/09/2016) 17686-2016.
Santpoort-Zuid
Willen de Zwijgerlaan 43, oprichten woning (06/09/2016) 17825-2016;
Santpoortse Dreef 1, realiseren brouwerij, proeflokaal en kantoorruimte flexwerken (03/09/206) 17757-2016;
Harddraverslaan 40, kappen boom (04/09/2016) 17603-2016.
Driehuis
Da Costalaan 8, kappen boom (09/09/2016) 18060-2016;
P.C. Hooftlaan 68, kappen boom (08/09/2016) 17974-2016;
Da Costalaan 44, plaatsen dakkapel en vergroten badkamer (05/09/2016) 17706-2016.
Velserbroek
Fregat 42, oprichten berging/schutting (06/09/2016) 17770-2016;
Aletta Jacobsstraat 200, uitbreiden woonzorgcomplex met 10 eenheden (08/09/2016) 17998-2016.

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
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
Dudokplein 1, vervangen marmeren plint (westgevel) (09/09/2016) 14424-2016.
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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:
Velsen-Zuid
Heuvelweg 6, houden evenement Strong Viking Brother Edition op 15 en 16 oktober 2016 (06/09/2016) 140132016.
Velserbroek
Floraronde 109, plaatsen dakkapellen voorgevel (07/09/2016) 11012-2016;
L. Zocherplantsoen 65, plaatsen badkamerraam in zijgevel (07/09/2016) 16036-2016;
Schokker 36, plaatsen erker (09/09/2016) 14589-2016;
Lepelaar 8, plaatsen dakkapel (voorgevel)(12/09/2016) 9843-2016.
Santpoort-Zuid
Platvoetstraat 10, wijzigen zijgevel (07/09/2016) 16292-2016.
Velsen-Noord
Smidt van Gelderstraat 39, plaatsen dakopbouw (07/09/2016) 16532-2016.
IJmuiden

Keizer Wilhelmstraat 1, brandveilig gebruik gebouw (13/09/2016) 12339-2016
Haringkade 32, plaatsen tijdelijke variantloods (13/09/2016) 15572-2016

2. Bekendmaking beleidsregel Taaleis
Burgemeester en wethouders van Velsen maken bekend dat zij in de vergadering op 6 september 2016
hebben besloten:

Beleidsregels Taaleis 2016 Gemeente Velsen vast te stellen

Beleidsregels Taaleis 2016 Gemeente Velsen in werking te laten treden
Inwerkingtreding
Deze regeling treedt in werking op 16 september 2016
Ter inzage
Deze regeling wordt ook gepubliceerd op de website overheid.nl

3. Aanmelding evenementen 2017
Aanmelding evenementen 2017
In verband met planning en afstemming is het van belang om in een vroeg stadium inzicht te hebben in het
aantal en soort evenementen waarvoor in het jaar 2017 een vergunning wordt aangevraagd.
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Organisatoren van evenementen dienen met gebruik van het hiervoor bestemde aanmeldingsformulier vóór
15 oktober a.s. hun evenement(en) aan te melden bij de Gemeente Velsen, afdeling Publiekszaken,
werkeenheid Vergunningen.
Het aanmeldingsformulier kunt u downloaden van de website van de gemeente www.velsen.nl. Het formulier
is te vinden op de startpagina onder Velsen actueel.
U wordt verzocht het formulier digitaal op te sturen naar evenementen@velsen.nl
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