Week 11, 16 maart 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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Aanvragen en verleende omgevingsvergunningen
Kapmelding
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Gehandicaptenparkeerplaats
Gehandicaptenparkeerplaats
Wijziging legesverordening 2017
Besluit wet geluidhinder m.b.t. KPN locatie te IJmuiden
Ontwerpbestemmingsplan KPN locatie
Vergaderingen gemeenteraad Velsen

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 maart 2017
tot en met 10 maart 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
Scheldestraat 93, plaatsen dakkapel (03/03/2017) 6014-2017;
Snippenbos ong. kavel 16, oprichten woning (08/03/2017) 6104-2017;
Snippenbos ong. Kavel 25, plaatsen schuur en schutting (10/03/2017) 6412-2017.
Santpoort-Noord
Middenduinerweg 10, kappen twee bomen (10/03/2017) 6392-2017;
Duin- en Kruidbergerweg 43, kappen boom (6/03/2017) 5798-2017;
Hoofdstraat 252, plaatsen dakraam (6/03/2017) 5978-2017.
Velsen-Noord
Reyndersweg 201a, plaatsen kozijn in bunker (08/03/2017) 6160-2017 .
Driehuis
Van den Vondellaan 4, plaatsen dakkapel (06/03/2017) 5888-2017 ;
Waterlandweg 2, vergroten woning (07/03/2017) 6036-2017.
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

BESLUITEN
Burgemeester en wethouders van Velsen hebben de hierna volgende besluiten genomen. Op grond van de
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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
Koningin Wilhelminakade 183-185, plaatsen hekwerk dakterras / wijzigen kozijn (08/03/217) 4530-2017;
Nabij Briniostraat 12 (hoek P. Vermeulenstraat /P.J. Troelstraweg), tijdelijk plaatsen hekwerk en gebruik erf als
schoolplein(10/03/2017) 1515-2017;
Eksterlaan 24, afbouwen casco kluswoning (10/03/2017) 5280-2017;
Snippenbos ong. Kavel 22, oprichten woning (10/03/2017) 3424-2017;
Hoek Willemsplein – President Krugerstraat, afsluiten trapopgang (10/03/2017) 25896-2016;
De Ruyterstraat 178, afwijking bestemmingsplan plaatsen dakopbouw (fase 1) (13/03/2017) 4928-2017;
Scheldestraat 93, plaatsen dakkapel (14/03/2017) 6014-2017.
Santpoort-Zuid
Vinkenbaan 15B, kappen boom (08/03/2017) 2358-2017 ;
Jagtlustlaan 16 , plaatsen dakkapel 14/03/2017) 5076-2017.
Santpoort-Noord
Molenstraat 13, plaatsen terrasoverkapping (08/03/2017) 24711-2016;
Roos en Beeklaan 32, plaatsen erker (10/03/2017) 3883-2017.
APV artikel 2:17 Evenementen
Beach Serie Langevelderslag Finals, Start/finish Langevelderslag keerpunt zone 4, 12 maart 2017 van 10.0014.00uur (09/03/2017) 5113-2017
Busbaanloop, start/finish atletiekbaan Suomi, Kerkpad 59 Santpoort-Noord, 31 maart 2017 van 19.15 tot 21.00 uur
(09/03/2017) 2312-2017
APV artikel 5:18 Standplaatsen
Velserbroek
Verkoop oliebollen, Vestingplein, 15 oktober t/m 31 december 2017 (08/03/2017) 26320-2016
IJmuiden
Verkoop oliebollen, Lange Nieuwstraat tegenover Stals, 7 oktober t/m 31 december 2017 (08/03/2017) 1376-2017

2. Kapmelding
In de week van 20 maart wordt op de rotonde Lange Nieuwstraat / Planetenweg een eik gerooid. Dit
gebeurt omdat er een wegwijzer wordt geplaatst.
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3. Kapmelding
Aan de Wijkermeerweg 7 in Velsen-noord worden 3 essen, 2 wilgen, 3 iepen en 5 populieren gekapt. De
bomen staan te dicht op het hekwerk en hangen te veel over. Bovendien zijn sommige bomen minder vitaal
geworden.

4. Gehandicaptenparkeerplaats
Burgemeester en wethouders hebben besloten een individuele gehandicaptenparkeerplaats aan te leggen voor
het volgende perceel:
Da Costalaan 2, 1985 AL DRIEHUIS NH
Mogelijkheid van bezwaar:
Belanghebbenden kunnen ingevolge de Algemene wet bestuursrecht binnen een termijn van 6 weken na de
dag waarop het besluit is bekend gemaakt, 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 verkeersbesluit kunt u inzien bij de receptie in het gemeentehuis, Dudokplein 1 te IJmuiden.

5. Gehandicaptenparkeerplaats
Burgemeester en wethouders hebben besloten een individuele gehandicaptenparkeerplaats aan te leggen voor
het volgende perceel:
Lange Nieuwstraat 348, 1972 GX IJMUIDEN
Mogelijkheid van bezwaar:
Belanghebbenden kunnen ingevolge de Algemene wet bestuursrecht binnen een termijn van 6 weken na de
dag waarop het besluit is bekend gemaakt, 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 verkeersbesluit kunt u inzien bij de receptie in het gemeentehuis, Dudokplein 1 te IJmuiden.

6. Wijziging legesverordening 2017
De gemeente Velsen maakt bekend, dat de volgende verordeningen zijn vastgesteld::
De (eerste) wijziging van de Legesverordening 2017;
Ter inzage
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De tekst van de wijziging van de verordening is in het elektronisch gemeenteblad gepubliceerd. Een uitdraai
van het elektronisch gemeenteblad is in te zien bij de balie van het stadhuis. De verordening wordt ook
gepubliceerd op de website van de gemeente Velsen.

7. Besluit wet geluidhinder m.b.t. KPN locatie te IJmuiden
Burgemeester en wethouders van Beverwijk hebben ten behoeve van de ontwerpbestemmingsplan KPN locatie
te IJmuiden een verzoek om vaststelling van een hogere waarde voor de geluidbelasting ingediend bij
Omgevingsdienst IJmond. De hogere waarde voor de geluidbelasting heeft betrekking op wegverkeerslawaai
en industrielawaai. De bevoegdheid van het college tot vaststelling van hogere waarden voor de geluidbelasting
is gedelegeerd aan het dagelijks bestuur van Omgevingsdienst IJmond.
De directeur van Omgevingsdienst IJmond, gemandateerd bevoegd namens genoemd dagelijks bestuur, maakt
bekend dat er een ontwerpbesluit voor het vaststellen van de hogere waarde voor de geluidbelasting is
genomen.
Het ontwerpbesluit tot vaststelling van de hogere waarde voor de geluidbelasting ligt met ingang van 17 maart
2017 gedurende zes weken, ter inzage in het gemeentehuis in Velsen en bij Omgevingsdienst IJmond,
Stationsplein 48b te Beverwijk op werkdagen van 9.00 uur tot 17.00 uur.
Gedurende de termijn van de tervisielegging kunnen belanghebbenden schriftelijk dan wel mondeling
zienswijzen kenbaar maken. Schriftelijke zienswijzen kunnen kenbaar gemaakt te worden bij Omgevingsdienst
IJmond, Postbus 325, 1940 AH Beverwijk, onder vermelding van “Zienswijze ontwerpbesluit tot vaststelling
hogere waarde Wet geluidhinder voor ontwerpbestemmingsplan KPN locatie te IJmuiden. Voor mondelinge
zienswijzen kunt u telefonisch een afspraak maken met Omgevingsdienst IJmond, telefoonnummer 0251263863.

8. Ontwerpbestemmingsplan KPN locatie
Aankondiging
Burgemeester en wethouders zijn voornemens de gemeenteraad voor te stellen een nieuw bestemmingsplan
vast te stellen voor de KPN locatie.
Aanleiding
Het bestemmingsplan KPN locatie voorziet in de ontwikkeling van een supermarkt en 57 woningen verdeeld
over 2 woontorens met de daarbij behorende parkeerplaatsen.
Ligging plangebied
Het plangebied ligt in IJmuiden en wordt omsloten door de Merwedestraat, Lange Nieuwstraat Spaarnestraat
en de Petrakerk.
Plan inzien
Het ontwerpbestemmingsplan KPN locatie (idn: NL.IMRO.0453.BP0706KPNLOCATIE1-O001) ligt met ingang
van 17 maart 2017 gedurende zes weken voor een ieder ter inzage. Naast het ontwerpbestemmingsplan liggen
tevens de daarop betrekking hebbende onderzoeken en rapportages ter inzage.
Gemeentehuis, Dudokplein 1, IJmuiden.
Centrale bibliotheek, Dudokplein 16, IJmuiden.
Digitaal raadpleegbaar op www.ruimtelijkeplannen.nl.
Zienswijzen indienen
Gedurende de termijn dat het plan ter inzage ligt, kunt u een zienswijze indienen op het ontwerpwijzigingsplan.
Dit doet u door een brief te richten aan:
Gemeenteraad van Velsen
Postbus 465
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1970 AL IJmuiden
Of via ro@velsen.nl. Onder vermelding van “zienswijze bestemmingsplan KPN locatie”. Vergeet daarbij niet
duidelijk uw fysieke postadres aan te geven.
Voor het indienen van mondelinge zienswijzen kunt u een afspraak maken met de behandelend ambtenaar,
de heer van der Linden, telefoonnummer 0255-567200.

9. Vergaderingen gemeenteraad Velsen
Locatie: het gemeentehuis, ingang Plein 1945 te IJmuiden
Aanvangstijd 19.30 uur
Carrousel 23 maart 2017
 Huisvestingsverordening Zuid-Kennemerland/IJmond, gemeente Velsen 2017
Deze verordening biedt de gemeenten de mogelijkheid om onwenselijke effecten van
schaarste aan sociale huurwoningen tegen te gaan.
 Bestemmingsplan Binnenhaven
Er zijn vijf zienswijzen ingediend over onder andere de ontsluiting van het binnenterrein en
voldoende parkeergelegenheid. Het ontwerpbestemmingsplan is niet gewijzigd.
 Beleidsnota Archeologie Velsen en Beleidskaart Archeologie
 Door invoering van de omgevingswet wordt de realisatie tussen archeologie en ruimtelijke
ordening steeds sterker. De beleidsnota Archeologische Monumentenzorg uit 2007 is hierop
aangepast.
IJmondcommissie 28 maart 2017
 Toekomst IJmond Samenwerking
In 2016 is IJmond Samenwerking geëvalueerd. Voor de versterking en intensivering van de
samenwerking van de drie gemeenten Beverwijk, Heemskerk en Velsen is €100.000
structureel en €60.000 incidenteel nodig voor 2017. Dit alles om de maatschappelijke
effecten voor de inwoners en bedrijven in de IJmond te verbeteren.

Raadsvergadering 6 april 2017
Voor een beschrijving van de vier laatste onderwerpen zie de Carrousel en de IJmondcommissie.
Hamerstukken (hierover vindt geen debat plaats)
 Herhaald adviesverzoek van het Commissariaat voor de Media inzake aanwijzing
lokale publieke media-instelling
Volgens de Mediawet is de gemeente verplicht om een lokale publieke media-instelling in
stand te houden. In 2011 heeft het Commissariaat voor de Media (CvdM) de Velser Omroep
Stichting (RTV Seaport) aangewezen. De gemeenteraad moet nu een positief advies
uitbrengen om deze aanwijzing te verlengen.
 Beleidsnota Archeologie Velsen en Beleidskaart Archeologie Velsen
 Huisvestingsverordening Zuid-Kennemerland /IJmond, gemeente Velsen 2017
 Bestemmingsplan Binnenhaven
Bespreekstukken (hierover vindt debat plaats)
 Toekomst IJmond samenwerking
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Inspreken tijdens een vergadering?
Wilt u over een van de onderwerpen inspreken? Dat kan tijdens de Carrousel en de
IJmondcommissie.
Aanmelden kan tot op de dag van de vergadering tot 12.00 uur bij de griffie: 0255 567502 of via de
mail: griffie@velsen.nl met vermelding van onderwerp, naam, e-mailadres en telefoonnummer. De
griffie neemt dan contact met u op.
Volg de raad
U bent van harte welkom de vergaderingen bij te wonen. U kunt hiervoor plaatsnemen op de
publieke tribune van de raadzaal. De vergaderingen zijn zowel live als achteraf te volgen
via www.velsen.nl/gemeenteraad en zijn daarna op elk gewenst moment terug te zien of te
beluisteren.
De lokale omroep RTV Seaport zendt de raadsvergadering ook rechtstreeks uit via RTVseaport.nl
en op het TV-kanaal van Ziggo. Daarnaast is er een samenvatting van de Carrousel. Deze is te zien
in de week na de Carrousel op de lokale TV en via uitzending gemist op www.RTVseaport.nl
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