Week 42, 20 oktober 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.
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Aanvragen en verleende omgevingsvergunningen
Overkoepelend beleid Privacy & gegevensbescherming gemeente Velsen 2016
Kapmelding IJmuiden
Hondenbelasting
Aanwijzing toezichthouder Participatiewet, Algemene Wet Bestuursrecht
Raadsvergadering 27 okt. 2016

1. Aanvragen en verleende omgevingsvergunningen
Ingediende aanvragen om omgevingsvergunning
Burgemeester en wethouders van de gemeente Velsen maken bekend dat zij in de periode van 8 oktober
2016 tot en met 14 oktober 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 26, aanbouw aan zijkant gebouw en diverse constructieve aanpassingen (14/10/2016) 207452016;
Diezestraat ong., herstraten openbare ruimte t.b.v. laden en lossen (10/10//2016) 20340-2016;
Herculesstraat 59, plaatsen dakkapel (voorgevel) (12/10/2016) 20553-2016;
Oosterduinweg 43, plaatsen dakopbouw (14/10/2016) 20706-2016;
Eksterlaan 8, plaatsen tussenvloer en trap (10/10/2016) 20377-2016.
Driehuis
Wolff en Dekenlaan 1, plaatsen tijdelijk schoolgebouw (12/10/2016) 20524-2016.
Velsen-Zuid
Driehuizerkerkweg 2b, kappen boom (09/10/2016) 20251-2016;
Meervlietstraat 71, reinigen en impregneren zijgevel (11/10/2016) 20441-2016.
Santpoort-Zuid
Bloemendaalsestraatweg 47 (monument), vergroten woning (11/10/2016) 20404-2016;
Louise de Colignylaan 7, verbouwen woning en kappen 2 bomen (14/10/2016) 20719-2016;
Harddraverslaan 54, vergroten woning met uitbouw (13/10/2016) 20620-2016.
Velsen-Noord
Grote Hout- of Koningsweg 126 (monument), plaatsen pelletkachel, schilderen buitenhoutwerk en renoveren
dakbedekking/goten/gevels (12/10/2016) 20586-2016

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

BESLUITEN
Verleende omgevingsvergunningen - reguliere procedure
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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:
Santpoort-Zuid
Bloemendaalsestraatweg 5, constructieve doorbraak tussenmuur (17/10/2016) 18751-2016.
Santpoort-Noord
Crijnssenstraat 10, plaatsen erker voorgevel (17/10/2016) 18317-2016.
Velserbroek
Fregat 42, vervangen bestaande berging (17/10/2016) 17770-2016.
Velsen-Noord
Reyndersweg 1, vernieuwen strandpaviljoen (14/10/2016) 13496-2016.

Verleende omgevingsvergunning - uitgebreide procedure
Burgemeester en wethouders van Velsen hebben voor onderstaand project een omgevingsvergunning
verleend. De omgevingsvergunning en de bijbehorende stukken liggen met ingang van 21 oktober 2016
gedurende zes weken ter inzage bij de afdeling Publiekszaken, gemeente Velsen, Dudokplein 1 te IJmuiden.
Tevens is het besluit in te zien op www.velsen.nl via het menu: Actueel/ inzage (ontwerp) besluiten
Belanghebbenden die een zienswijze hebben ingediend tegen de ontwerpomgevingsvergunning en
belanghebbenden die kunnen aantonen dat zij dat daartoe redelijkerwijs niet in staat zijn geweest, kunnen
tegen dit besluit binnen een termijn van 6 weken met ingang van de dag na die waarop het besluit ter inzage
zijn gelegd een gemotiveerd beroepschrift indienen bij de rechtbank Noord-Holland, locatie Haarlem, sector
Bestuursrecht, Postbus 1621, 2003 BR Haarlem. Tevens kunnen zij de voorzieningenrechter van de
rechtbank Haarlem verzoeken een voorlopige voorziening te treffen indien onverwijlde spoed, gelet op de
betrokken belangen, dat vereist. Voorwaarde is wel dat ook beroep is ingesteld. U kunt ook digitaal het
beroep- en verzoekschrift indienen bij genoemde rechtbank via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht.
Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor
de precieze voorwaarden.
Het betreft:
Velserbroek
Rijksweg 287, het wijzigen van de bestemming (uitoefenen dierenartspraktijk)(18/10/2016) 12571-2015.

Vergunningen Algemene Plaatselijke Verordening
APV artikel 2:17 Evenementen
2Generations Winter Edition op 5-11-2016 van 21:00 tot 2:30 uur, Snowplanet Heuvelweg 6-8 Velsen-Zuid
(11/10/2016) 17705-2016;
Festival Leven op het Donkerst Fort Noord op 22 en 23 oktober 2016 in en rond Fort Benoorden Spaarndam Linie
35 9000 Velserbroek (17/10/2016) 16073-2016.

2. Overkoepelend beleid Privacy & gegevensbescherming
Gemeente Velsen 2016
Burgemeester en wethouders van Velsen maken bekend dat zij in hun vergadering van 11 oktober 2016
hebben besloten:
-

het Overkoepelend beleid Privacy & gegevensbescherming Gemeente Velsen 2016 vast te stellen;
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-

het Overkoepelend beleid Privacy & gegevensbescherming Gemeente Velsen 2016 in werking te
laten treden op 12 oktober 2016.

Ter inzage
De integrale tekst van de regeling is gepubliceerd in het elektronisch gemeenteblad van de gemeente Velsen.
Tevens ligt de regeling 6 weken ter inzage bij de receptie van het stadhuis, Dudokplein 1 te IJmuiden.
Deze regeling wordt ook gepubliceerd op de website van de gemeente Velsen: www.velsen.nl.

3. Kapmelding
Velserbroek: Wijkpark Velserbroek t.o. nr. 304/354
8 Populieren; De bomen worden te groot en staan te dicht op de flat, geven veel schaduw en verdrukken de
blijvende bomen.

4. Hondenbelasting
HONDENCONTROLE
In de gemeente Velsen moet iedereen, die één of meerdere honden houdt, hondenbelasting betalen. De
houder van één of meerdere honden is wettelijk verplicht daarvan zelf aangifte te doen.
Om tot een goede uitvoering van de hondenbelasting te komen is het noodzakelijk dat met regelmaat een
hondencontrole wordt gehouden.
De gemeente heeft aan firma Legitiem B.V. te Velp opdracht gegeven om binnenkort de hondencontrole
namens de gemeente te houden.
Aan de hand van de belastingadministratie van de gemeente zal een aantal hondencontroleurs de
aanwezigheid van honden controleren.
De hondencontroleur kan dus bij u aanbellen en u enkele vragen stellen over het al dan niet hebben van een
hond.
Als u niet thuis bent, zal de hondencontroleur ter plaatse een beoordeling maken over het wel of niet
aanwezig zijn van één of meer honden. Als de hondencontroleur vermoed dat u een hond houdt, dan zal de
hondencontroleur bij u een informatiebrief met een aangiftebiljet hondenbelasting achterlaten.
Vanzelfsprekend kunnen de hondencontroleurs zich legitimeren door het tonen van een legitimatiebewijs.
Volgens de Verordening Hondenbelasting 2016 bedraagt het tarief voor de eerste hond € 84,51 voor de
tweede hond € 107,03 en voor iedere hond boven het aantal van twee € 120,22, het kenneltarief bedraagt €
592,38.
Het kan zijn dat u sinds kort een hond heeft en u nog niet in de gelegenheid bent geweest daarvan aangifte te
doen. De gemeente adviseert u niet te lang te wachten met het doen van aangifte. Wanneer u geen aangifte
doet, en de hondencontroleur treft wel een hond aan, dan riskeert u een ambtshalve aanslag hondenbelasting
verhoogd met een wettelijke geldboete.
U kunt een aangiftebiljet hondenbelasting:
a. telefonisch aanvragen bij de afdeling Belastingen en Invordering van de gemeente, telefoon 0255-567322;
b. afhalen bij het Klant Contact Centrum van de gemeente Velsen, Dudokplein 1, 1970 AL IJmuiden;
c. downloaden van de gemeentelijke website, www.velsen.nl./ digitaal loket./producten en diensten/
hondenbelasting/ aanvragen/ aangiftebiljet downloaden

5. Aanwijzing toezichthouder Participatiewet
Burgemeester en wethouders van Velsen maken bekend dat de afdelingsmanager Werk, Inkomen en Zorg in
mandaat heeft aangewezen tot toezichthouder Participatiewet, Algemene Wet Bestuursrecht: medewerker
met personeelsnummer 175090. Dit besluit treedt in werking op 21 oktober 2016.
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6. Raadsvergadering 27 oktober 2016
Locatie: gemeentehuis Velsen, ingang Plein 1945 in IJmuiden
aanvang 19.30 uur
1
Opening en mededelingen
2
Actualiteitenuurtje*
- inspreken inwoners
- vragenhalfuurtje raadsleden
3
Vaststellen van de agenda
4
Vaststellen notulen en besluitenlijst raadsvergadering 29 september 2016
5
Lijst van aan de raad gerichte brieven
6
Terugkoppeling uit samenwerkingsverbanden
7
Regionaal beleidskader opvang, wonen en herstel 2017-2020
8
Deelname steunfractieleden aan IJmondcommissie
9
Vaststellen Erfgoedverordening Velsen 2016
10 Wijzigen van de Gemeenschappelijke Regeling Afvalschap IJmond Zaanstreek
11 Coördinatiebesluiten locaties Motorhuis Santpoort-Noord en Brederoodseweg 41
12 Kadernota grondprijzen 2016
13 Sluiting
*Actualiteitenuurtje
Inwoners die zich van te voren hebben aangemeld bij de griffie kunnen gedurende 2 minuten een boodschap
meegeven aan de gemeenteraadsleden. Dit is niet bedoeld om in te spreken over onderwerpen die op de
agenda staan, maar om andere actuele en/of dringende zaken onder de aandacht van de
gemeenteraadsleden te brengen. Deze inbreng moet wel betrekking hebben op onderwerpen waar de
gemeenteraad over gaat of die relevant zijn voor de gemeenteraad. Wilt u gebruik maken van het
actualiteitenuurtje dan kunt u zich tot woensdag 26 oktober 2016, 16.00 uur aanmelden bij de raadsgriffie:
0255-567502 of via e-mail: griffie@velsen.nl. Bij aanmelding graag het onderwerp, naam, telefoonnummer en
e-mailadres vermelden, zodat de griffie contact kan opnemen als er wijzigingen of andere zaken besproken
moeten worden. U ontvangt per e-mail een bevestiging met een uitgebreide uitleg.
De agenda en onderliggende stukken staan op de website van de gemeenteraad: raad.velsen.nl. Via deze
website zijn alle vergaderingen rechtstreeks te volgen of achteraf terug te zien of te beluisteren. RTV Seaport
zendt een rechtstreeks verslag uit via internet (www.rtvseaport.nl) en hun TV kanaal.
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