Week 3, 19 januari 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 7 januari 2017
tot en met 13 januari 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
Bloemstraat ong., plaatsen ketenpark (9/01/2017) 649-2017;
Lange Nieuwstraat ong., oprichten 3 woningen (9/01/2017) 690-2017;
Kievitlaan 10, kappen 2 bomen (10/01/2017) 891-2017;
Zwaanstraat 10, plaatsen erker (10/01/2017) 1250-2017.
Velsen-Noord
Kraandrijverstraat 43, oprichten inrichting (10/01/2017) 858-2017.
Santpoort-Noord
Johan Maurits van Nassaulaan 17, plaatsen een erker (9/01/2017) 699-2017;
Paramaribostraat 72, kappen boom (10/01/2017) 863-2017.
Santpoort-Zuid
Rijksweg 96, kappen 6 bomen (10/01/2017) 824-2017;
Charlotte de Bourbonlaan 20, plaatsen dakkapel (12/01/2017) 1058-2017;
Middenduinerweg 80, plaatsen loods voor agrarisch gebruik (12/01/2017) 1061-2017.
Velserbroek
Kleermakerstraat ong., oprichten hotel /restaurant /casino/parkeerterrein/ waterpartij (12/01/2017) 1062-2017.
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
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
Trawlerkade 98-100, niet-havengebonden bedrijfsactiviteiten (16/01/2017)21462-2016
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Cruiseboulevard 10, wijzigen gebruik Felison terminal (16/01/2017) 6837-2016
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
Willebrordstraat 13, oprichten schuur (11/01/2017) 21731-2016.
Velsen-Noord
Grote- Hout of Koningsweg 126, schilderen buitenhoutwerk, renoveren dakbedekking/goten/gevels (11/01/2017)
20586-2016.
Santpoort-Zuid
Middendorpstraat 1, veranderen buitenschilderwerk (13/01/2017) 22980-2016.
Santpoort-Noord
Santpoortse Dreef 124, plaatsen erker (13/01/2017) 24569-2016;
Frans Netscherlaan 12, aanbrengen camouflageplaten (13/01/2017) 24320-2016;
Dinkgrevelaan 19, plaatsen dakkapel, vergroten raamopeningen voorgevel (13/01/2017) 24575-2016;
Dinkgrevelaan 21, plaatsen dakkapel, raamkozijnen (13/01/2017) 24572-2016.
Velserbroek
Meubelmakerstraat 9a, plaatsen tussenvloer (13/01/2017) 24432-2016 .
Geweigerde omgevingsvergunning
Santpoort-Zuid
Anna van Burenlaan 7, kappen boom (13/01/2017) 25695-2016.
APV artikel 5:18 Standplaatsen
Canopusplein, wo t/m za, 20m², bloemen en planten (11/01/2017) 26194-2016.
APV artikel 2:12 Filmen
IJmuiden
Opname tv serie Van God Los Zuidelijke Havendam/Zuidpier te IJmuiden 14-02-2017 (uitwijk 19-02-2017)
07.00-19.00 uur(10/01/2017)26205-2016.
Velsen-Noord
Opname Smeris; seizoen 3. Wijkerstraatweg 55, op16 januari 2017 van 07.00 - 20.00 uur en 17 januari 2017
van 07.00 - 03.00 uur(13/01/2017)1022-2017.
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2. Kennisgeving anterieure overeenkomst
De gemeente heeft op 14 december 2016 en 21december 2016 een drietal anterieure overeenkomsten van
grondexploitatie gesloten, zoals bedoeld in artikel 6.24 Wro. Het gaat om drie plangebieden, te weten: Motorhuis
te Santpoort-Noord, Brederoodseweg te Santpoort-Zuid en Hillegondswegje 14 te Velserbroek.
De navolgende kadastrale percelen maken deel uit van de locatie Motorhuis te Santpoort-Noord: gemeente
Velsen, sectie F, nummers 9219, 8858, 8081 en 7355. De overeenkomst heeft betrekking op de realisatie van tien
twee onder één kapwoningen, maar ook de aanpassing van de openbare ruimte.
De locatie Brederoodseweg te Santpoort-Zuid omvat de kadastrale percelen: gemeente Velsen, sectie F,
nummers 9201, 9204, 9205, 9203 en 9202. De overeenkomst heeft betrekking op de realisatie van drie vrijstaande
woningen met bijbehorende gezamenlijk toegangsweg en groen.
De locatie Hillegondswegje 14 te Velserbroek is kadastraal bekend onder nummer: gemeente Velsen, sectie E
nummer 1464. De overeenkomst heeft betrekking op de realisatie van een (reguliere) woning.
Een zakelijke beschrijving van de inhoud van de overeenkomsten ligt vanaf 23 januari 2017 tot en met 5 maart
2017 ter inzage op het gemeentehuis, Dudokplein 1 in IJmuiden. Het gemeentehuis is geopend van maandag
tot en met vrijdag van 08.00 uur tot 17.00 uur. Op donderdag van 08.00 uur tot 20.00 uur. Bezwaar of beroep
tegen genoemde overeenkomsten is niet mogelijk.
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