Week 7, 18 februari 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 6 februari
2016 tot en met 12 februari 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
Kennemerstrand ong., afgraven duintoppen (10/02/2016) 2646-2016;
Jupiterstraat 1, gevelwijziging en interne verbouwing (09/02/2016) 2512-2016;
Elzenstraat 13, plaatsen dakopbouw (09/02/2016) 2501-2016;
Loggerstraat 17 E, wijzigen bestemming (09/02/2016) 2532-2016;
Kennemerstrand ong., plaatsen schanskorven (08/02/2016) 2416-2016
Driehuis
Driehuizerkerkweg ong., kappen boom (09/02/2015) 2523-2016.
Santpoort-Noord
Hagelingerweg 211, plaatsen dakopbouw (10/02/2016) 2571-2016.
Velsen-Zuid
Minister van Houtenlaan 123, aanbrengen lichtreclame (12/02/2016) 2756-2016;
Dr. Kuyperlaan 44, plaatsen dakkapel (voorgevel)(11/02/2016) 2712-2016;
De Ven ong., (nabij nr. 2), organiseren 2 festivals op 4 en 11 juni 2016 (11/02/2016) 2666-2016;
Meervlietstraat 64A t/m 64R, plaatsen luifel (09/02/2016) 2533-2016.
Santpoort-Zuid
Geen mededelingen.
Velserbroek
Velserbroekse Dreef ong., plaatsen tijdelijke unit voor OV chauffeurs (11/02/2016) 2660-2016.
Velsen-Noord
Reyndersweg ong., plaatsen faciliteiten op strand (9/02/2016) 2651-2016.

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:
Velserbroek
De Zeiler 166, oprichten berging (10/02/2016) 19450-2015.
Santpoort-Zuid
Vinkenbaan 22, gedeeltelijk slopen en wijzigen monument en kappen 3 bomen (12/02/2016) 18853-2015;
IJmuiden
Parkweg, Stationsweg, Kanaaldijk, Kromhoutstraat t/m Badweg, plaatsen 35 banieren (10/02/2016)
19398-2015;
De Ruyterstraat 140, plaatsen dakopbouw (11/02/2016) 19560-2016.

Velsen-Zuid
Parkweg, Stationsweg, Kanaaldijk, Kromhoutstraat t/m Badweg, plaatsen 35 banieren (10/02/2016)
19398-2015;

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
Pruimenboomplein 46, plaatsen balkonbeglazing (11/02/2016) 2204-2016;
Pruimenboomplein 64, plaatsen wegschuifbare balkonbeglazing (10/02/2016) 1268-2016;
Siriusstraat 2, plaatsen dakopbouw (10/02/2016) 1072-2016;
Siriusstraat 18, plaatsen dakopbouw (10/02/2016) 1069-2016.
Driehuis
Geen mededelingen.
Santpoort-Noord
Geen mededelingen.
Santpoort-Zuid
Geen mededelingen.
Velsen-Zuid
Dr. Kuyperlaan 44, plaatsen dakkapel (voorgevel)(15/02/2016) 2712-2016.
Velsen-Noord
Geen mededelingen.
Velserbroek
Aletta Jacobsstraat 74, realiseren zorginstelling (11/02/2016) 18222-2015.
]
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2. Vaststelling beleidsregels re-integratie Participatiewet, IOAW
en IOAZ 2016 gemeente Velsen
Burgemeester en wethouders van Velsen maken met inachtneming van artikel 139 Gemeentewet bekend dat
zij in de vergadering van 9 februari 2016 heeft besloten:
de beleidsregels re-integratie Participatiewet, IOAW en IOAZ 2016 gemeente Velsen vast te stellen.
Samenvatting
Per 1 januari 2015 is de Participatiewet in werking getreden. De wet is erop gericht zoveel mogelijk mensen
uit de doelgroep mee te laten doen aan de samenleving via betaald werk en/ of vrijwilligerswerk. De
doelgroep van de Participatiewet bestaat gedeeltelijk uit mensen met een arbeidsbeperking en uit jongeren
die nog naar school kunnen. In de begeleiding bij het vinden van werk wordt hiermee rekening gehouden.
Begin 2015 is in de Re-integratieverordening en de Verordening loonkostensubsidie vastgelegd wie onder
welke voorwaarden voor re-integratieondersteuning in aanmerking komt. In de Beleidsregels re-integratie
Participatiewet, IOAW en IOAZ 2016 gemeente Velsen is nu uitgewerkt hoe de re-integratieondersteuning
wordt ingezet. De beleidsregels zijn opgesteld in samenspraak met de doelgroep, die zich verenigd heeft in
een cliëntenraad.
Inwerkingtreding
De beleidsregels treden in werking op de dag na publicatie.
Ter inzage
De beleidsregels liggen gedurende twaalf weken ter inzage bij de receptie van het stadhuis, Dudokplein 1 te
IJmuiden en nadien bij de afdeling Algemene Zaken. De beleidsregels worden ook gepubliceerd in de
Regelingenbank. Deze is te raadplegen via de website van de gemeente Velsen: www.Velsen.nl

3. Kapmeldingen
Rooien bomen openbare ruimte (Week 6)
Straat
 Van Dalenlaan naast 284

Plaats
Santpoort-zuid

Aantal/Soort
1 Haagbeuk

Reden
Om overige beplanting meer
ruimte te geven

 Minister van Houtenlaan

Velsen-zuid

1 Populier

I.v.m. schade gasleiding
tankstation Peut

 Hagelingerweg naast gasstation Santpoort-noord

1 Els

Boom is dood

 Kieftendellaan voor nr 9 en 11

Santpoort-noord

2 Veldesdoorn

Dode kruin

 Dobbiuslaan naast nr 35

Santpoort-noord

1 Haagbeuk

Dode kruin

 Bosboom Toussaintlaan 41/43

Driehuis

1 Acacia

Vitaliteit is slecht
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4. Verkeersmaatregelen
Burgemeester en wethouders hebben besloten een individuele gehandicaptenparkeerplaats aan te leggen
voor de volgende percelen:



Kortenaerstraat 7, 1972 LK IJMUIDEN
Kromme Driemaad 15, 1991 ED VELSERBROEK

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:
De verkeersbesluiten kunt u inzien bij de receptie in het stadhuis, Dudokplein 1 te IJmuiden.
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