Week 7, 16 februari 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 4 februari
2017 tot en met 10 februari 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
Willebrordstraat 82 A, plaatsen dakopbouw (04/02/2017) 2984-2017;
Andromedastraat 4, wijzigen voorgevel (06/02/2017) 3276-2017;
Paulus Potterstraat 21, kappen boom (06/02/2017) 3195-2017;
Snippenbos ong. Kavel 08, oprichten woning (07/02/2017) 3293-2017;
Snippenbos ong. Kavel 09, oprichten woning (07/02/2017) 3297-2017;
Snippenbos ong. Kavel 22, oprichten woning (07/02/2017) 3424-2017;
Cepheusstraat 21RD, plaatsen dakkapel (voor- en achterzijde), verplaatsen trap (07/02/2017) 3375-2017;
Velserduinweg 161, plaatsen dakopbouw (07/02/2017) 3394-2017;
Zeeweg 270, kappen boom (07/02/2017) 3378-2017.
Santpoort-Zuid
Wüstelaan 52, plaatsen dakkapel (4/02/2017) 2991-2017;
Laurillardlaan 11, plaatsen dakkapel (06/02/2017) 3246-2017;
Van Dalenlaan 49, vervangen dakkapel (08/02/2017) 3537-2017;
Clarionlaan 9, kappen boom (09/02/2017) 3572-2017.
Driehuis
Valeriuslaan 84, uitbreiden woning en kinderdagverblijf (06/02/2017) 3280-2017;
P.C. Hooftlaan 23, uitbreiden woning (10/02/2017) 3726-2017;
Wolff en Dekenlaan 144, tijdelijk plaatsen opslagcontainers (10/02/2017) 3710-2017.
Velsen-Noord
Grote Hout- of Koningsweg 167, kappen boom (08/02/2017) 3480-2017;
Grote Hout- of Koningsweg 58, vergroten woning (08/02/2017) 3548-2017;
Geelvinckstraat 23, uitoefenen beroep aan huis (Thaise massage) (08/02/2017) 3511-2017.
Velsen-Zuid
’s Gravenlust 37, plaatsen prijzenzuil (07/02/2017) 3370-2017;
Krommeland 70, kappen boom (5/02/2017) 3574-2017.
Velserbroek
Kaasmakerstraat 1, plaatsen gevel reclame (06/02/2017) 3220-2017.
Welstand
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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
Willemsplein 13, afsluiten trapopgang (13/02/2017) 25896-2016.
Velserbroek
Annie Romeinstraat 8, plaatsen antennemast (13/02/2017) 25799-2016.
Velsen-Noord
Concordiastraat 84, oprichten bedrijfshal (13/02/2017) 25721-2016.

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
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
Eksterlaan 20, verbouwen klaslokaal tot woning (08/02/2017) 26073-2016;
Halkade 33,Industriestraat 17H,19A,19B, 19C, 4e Havenstraat 7,9,11, Middenhavenstraat 34A,34B , veranderen en
vergroten van een bedrijfsgebouw (9/02/2017) 25540-2016;
Snippenbos ong. kavel 4, oprichten woning (13/02/2017) 25976-2016.
Santpoort-Noord
Brederoodseweg 6, kappen boom (08/02/2017) 48-2017;
Santpoortse Dreef 162, plaatsen dakkapel, groendragers, balkonhek en constructieve doorbraak (9/02/2017) 247452016.
Velserbroek
Vromaadweg 101, legaliseren carport (08/02/2017) 19762-2016;
Hollandse Aak 15, vergroten 1ste verdieping (13/02/2017) 24109-2016 .
Driehuis
Driehuizerkerkweg 24, plaatsen 2 glazen puien (08/02/2017) 25533-2016.
Velsen-Noord
Coymansstraat 10, wijzigen gebruik naar bedrijf (13/02/2017) 26350-2016.
Velsen-Zuid
Minister van Houtenlaan 123, wijzigen brandscheidingen, aanbrengen verlaagd plafond (08/02/2017) 19050-2016.
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APV artikel 5:18 Standplaatsen
Velserbroek
Tijdelijke uitbreiding standplaats voor 14 februari, Vestingplein (1556-2017) 06/02/2017.
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