Week 16, 21 april 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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Verkeersmaatregel
Verkeersmaatregel gehandicaptenparkeerplaats
Bekendmaking openbare ruimtes
Vrijmarkt IJmuiden
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Aanvragen en verleende omgevingsvergunningen

Ingediende aanvragen om omgevingsvergunning
Burgemeester en wethouders van de gemeente Velsen maken bekend dat zij in de periode van 9 april 2016
tot en met 8 april 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
Breskensstraat 2, plaatsen 2 kozijnen zijgevel (14/04/2016) 6826-2016 ;
Cruiseboulevard 10, wijziging gebruik Felison Terminal voor openbare niet-reguliere publieksevenementen
(14/04/2016) 6837-2016;
Gerard Doustraat 47, plaatsen dakopbouw (09/04/2016) 6427-2016.
Driehuis
P.C. Hooftlaan ong., kappen 6 monumentale bomen (11/04/2016) 6537-2016.
Santpoort-Noord
Rijksweg 282, kappen boom (09/04/2016) 6426-2016.
Velsen-Zuid
Park Velserbeek, kappen 4 bomen (11/04/2016) 6544-2016.
Santpoort-Zuid
Geen mededelingen.
Velserbroek
Vromaadweg 109, plaatsen dakopbouw (15/04/2016) 6905-2016.
Velsen-Noord
Geen mededelingen.

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:
Driehuis
Wolff en Dekenlaan ong., plaatsen mast t.b.v. mobiele telecommunicatie (18/04/2016) 1968-2016.
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Velsen-Noord
Corverslaan 2, verplaatsen en aanpassen overkapping (18/04/2016) 3613-2016.
Santpoort-Noord
Kerkweg 21, vergroten 2e verdieping (18/04/2016) 2969-2016.

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 een omgevingsvergunning verleend voor:
IJmuiden
Geen mededelingen.
Driehuis
Waterloolaan 20, vergroten 1ste verdieping, oprichten berging en kappen boom (19/04/2016) 3378-2016.
Santpoort-Noord
Geen mededelingen.
Santpoort-Zuid
Geen mededelingen.
Velsen-Zuid
Rijksweg 130, plaatsen reclame spandoek (14/04/2016) 3029-2016.
Velsen-Noord
Duinvlietstraat 14, plaatsen dakopbouw (19/04/2016) 3601-2016.
Velserbroek
Geen mededelingen.

Geweigerde omgevingsvergunningen
Het college van Burgemeester en wethouders van Velsen heeft een omgevingsvergunning geweigerd voor:
IJmuiden
Geleenstraat 19, veranderen voorgevel (19/04/2016) 4593-2016.

Vergunningen Algemene Plaatselijke Verordening
APV artikel 2:17 Evenementen
Avondvierdaagse Brederode Daltonschool op 24 mei t/m 27 mei 2016, start- en finishlocatie Brederode
Daltonschool, Willem de Zwijgerlaan 110 Santpoort-Zuid (12/04/2016) 3054-2016;
Gebruiksvergunning en ontheffing kamperen voor overnachting terrein zwembad de Heerenduinen,
Heerenduinweg 6 IJmuiden op 25 en 26 juni 2016 (12/04/2016) 4507-2016;
Koningsspelen, strand IJmuiden aan Zee voor Paviljoen Zeezicht, 22 april 2016 (12/04/2016) 4630-2016;
Internationaal modelbootevenement, modelbootvijver aan de Ven in Spaarnwoude te Velsen-Zuid, 14 t/m 16 mei
2016 (14/04/2016) 19762-2015;
Koningsdagviering op 27 april 2016, grasveld Van Aagtevonklaan Driehuis, 27 april 2016 (15/04/2016) 3511-2016.
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APV artikel 5:18 Standplaatsen
Standplaatsvergunning Verkoop kip en pluimveeproducten van 3 april 2016 t/m 25 december 2016 op zondagen,
Kennemerplein Noordzijde t.o. de Vomar te IJmuiden(14/04/2016) 5301-2016.
APV artikel 5:5 Werkzaamheden buiten reguliere werktijden
renovatie Velsertunnel, ontheffing werkzaamheden buiten ma t/m za 07:00-19:00 uur van 15 april 2016 t/m 17
januari 2017 (13/04/2016) u16.002213.

2.

Verkeersmaatregel

Burgemeester en wethouders van de gemeente Velsen hebben besloten:
-

-

-

-

-

-

door middel van het verplaatsen van de verkeersborden A1 (30, zonale toepassing) en A2 (30,
zonale toepassing) van bijlage 1 van het RVV 1990 de 30 km per uur zone grens ter hoogte van het
kruispunt Rijksweg – Broekbergenlaan in zuidelijke richting te verplaatsen over een afstand van circa
10 meter;
door middel van het plaatsen van de verkeersborden D2 van bijlage 1 van het RVV 1990 een gebod
in te stellen voor alle bestuurders om het bord voorbij te gaan aan de zijde die de pijl aangeeft ter
hoogte van de middengeleider op de Broekbergenlaan ter hoogte van het kruispunt met de Rijksweg
en de Huis ten Biltstraat;
door middel van het verplaatsen van de haaientanden op de aansluiting van het tankstation op de
Broekbergenlaan de door middel van verkeerstekens geregelde voorrangsregeling te verplaatsen in
oostelijke richting over een afstand van circa 10 meter;
door middel van het verplaatsen van de verkeersborden E6 van bijlage 1 van het RVV 1990 de
algemene en de gereserveerde gehandicaptenparkeerplaats ter hoogte van de Hoofdstraat 226 te
verplaatsen;
door middel van het verwijderen van de verkeersborden G11 van bijlage 1 van het RVV 1990 de
verplichte fietspaden langs de Hoofdstraat ten noorden van de aansluiting met de Wüstelaan op te
heffen;
door middel van het verplaatsen van het verkeersbord E4 van bijlage 1 van het RVV 1990 met
onderbord met de tekst ‘alleen om elektrische voertuigen op te laden’ en onderbord OB504 de
parkeergelegenheid voor elektrische voertuigen ter hoogte van de Hoofdstraat 230 te verplaatsen;
door middel van het verplaatsen van de verkeersborden A1 (30, zonale toepassing) en A2 (30,
zonale toepassing) van bijlage 1 van het RVV 1990 de 30 km per uur zone grens ter hoogte van de
Hoofdstraat 230 in zuidelijke richting te verplaatsen naar een locatie direct ten noorden van de
aansluiting van de Hoofdstraat met de Wüstelaan;
door middel van het verplaatsen van het verkeersbord C2 van bijlage 1 van het RVV 1990 met
onderbord OB54 de eenrichtingsweg uitgezonderd (brom)fietsers ter hoogte van de Hoofdstraat 230
in zuidelijke richting te verplaatsen naar een locatie direct ten noorden van de aansluiting van de
Hoofdstraat met de Wüstelaan;
door middel van het verwijderen van de verkeersborden D2 van bijlage 1 van het RVV 1990 de
geboden om de borden voorbij te gaan aan de rechterzijde op de Hoofdstraat direct ten noorden van
de aansluiting met de Wüstelaan op te heffen;
door middel van het verwijderen van de verkeersborden G11 van bijlage 1 van het RVV 1990 met
onderborden het verplichte fietspad op de Slaperdijk tussen de aansluitingen met de Hoofdstraat en
het Vlielantpad op te heffen;
door middel van het verwijderen van de verkeersborden B6 van bijlage 1 van het RVV 1990 inclusief
haaientanden op de aansluiting van de Slaperdijk op de Hoofdstraat de door middel van
verkeerstekens geregelde voorrangsregeling op te heffen;
door middel van het plaatsen van de verkeersborden G11 van bijlage 1 van het RVV 1990 met
onderborden OB505 en OB502 het Broekbergenpad aan te wijzen als verplicht fietspad in twee
richtingen;
door middel van het plaatsen van de verkeersborden B6 van bijlage 1 van het RVV 1990 met
haaientanden zoals bedoeld in artikel 80 van het RVV 1990 een voorrangsregeling door middel van
verkeerstekens in te stellen waarbij bestuurders die zich bevinden op het Broekbergenpad voorrang
moeten verlenen aan bestuurders die zich bevinden op de Hoofdstraat, het Vlielantpad en de
Broekbergenlaan;
door middel van het plaatsen van de verkeersborden D1 en B6 van bijlage 1 van het RVV 1990
inclusief haaientanden zoals bedoeld in artikel 80 van het RVV 1990 een nieuwe aansluiting van de
Broekbergenlaan te realiseren op de rotonde met de Wüstelaan, waarbij bestuurders die zich
bevinden op de Broekbergenlaan voorrang moeten verlenen aan bestuurders die zich bevinden op
de rotonde Wüstelaan;
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-

-

door middel van het plaatsen van het verkeersbord C14 van bijlage 1 van het RVV 1990 een
geslotenverklaring voor fietsen en voor gehandicaptenvoertuigen zonder motor in te stellen op de
Broekbergenlaan tussen de Wüsterlaan en de Vlielantweg;
door middel van het plaatsen van de verkeersborden B1 en B6 van bijlage 1 van het RVV 1990
inclusief haaientanden een voorrangsregeling door middel van verkeerstekens in te stellen waarbij
bestuurders die zich bevinden op de Broekbergenlaan (komende vanuit richting Wüstelaan) voorrang
moeten verlenen aan bestuurders die zich bevinden op de Vlielantweg;
door middel van het plaatsen van het verkeersbord D2 van bijlage 1 van het RVV 1990 een gebod in
te stellen voor alle bestuurders om het bord voorbij te gaan aan de zijde die de pijl aangeeft op de
middengeleider ter hoogte van het kruispunt van de Broekbergenlaan met de Vlielantweg;
door middel van het aanbrengen van de tekst ‘LIJNBUS’ op het met doorgetrokken strepen
gemarkeerd weggedeelte een busstrook voor lijnbussen aan te wijzen over een afstand van circa 30
meter op de Broekbergenlaan ten noorden van de aansluiting met de Vlielantweg;
door middel van het plaatsen van het verkeersbord D5 (links) van bijlage 1 van het RVV 1990 een
gebod tot het volgen van de rijrichting die op het bord is aangegeven in te stellen op de
Broekbergenlaan voor voertuigen komende vanaf de rotonde Wüstelaan;
door middel van het plaatsen van het verkeersbord D5 (rechts) van bijlage 1 van het RVV 1990 met
onderbord OB104 een gebod tot het volgen van de rijrichting die op het bord is aangegeven in te
stellen op de Broekbergenlaan ten noorden van de aansluiting met de Vlielantweg;
door middel van het verwijderen van het verkeersbord G11 van bijlage 1 van het RVV het verplichte
fietspad aan de oostzijde van de Hoofdstraat tussen de aansluitingen met de Vlielantweg en de
Johan van Beemlaan op te heffen;
door middel van het plaatsen van de verkeersborden G11 van bijlage 1 van het RVV 1990 met
onderborden een verplicht fietspad in twee richtingen aan de westzijde van de Hoofdstraat tussen de
aansluitingen met de Vlielantweg en de Johan van Beemlaan aan te wijzen;
door middel van het plaatsen van het verkeersbord B6 van bijlage 1 van het RVV 1990 met
haaientanden een voorrangsregeling door middel van verkeerstekens in te stellen, waarbij
bestuurders die zich bevinden op de Vlielantweg voorrang moeten verlenen aan bestuurders die zich
bevinden op de Hoofdstraat.

Mogelijkheid van bezwaar
Belanghebbenden kunnen ingevolge de Algemene wet bestuursrecht binnen een termijn van 6 weken na de
datum waarop het besluit elektronisch is bekend gemaakt in de digitale Staatscourant, 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 gehele verkeersbesluit kan worden ingezien bij de receptiebalie, stadhuis, Dudokplein 1 te IJmuiden.
Vanaf 1 januari 2013 vindt formele publicatie van verkeersbesluiten plaats in de digitale Staatscourant.

3.

Verkeersmaatregel gehandicaptenparkeerplaats

Burgemeester en wethouders hebben besloten een individuele gehandicaptenparkeerplaats aan te leggen
voor het volgende perceel:
Rijnstraat 47, 1972 VB 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 stadhuis, Dudokplein 1 te IJmuiden.
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4.

Bekendmaking openbare ruimtes

Burgemeester en wethouders hebben op 12 april 2016 besloten om een aantal openbare ruimtes in te
trekken, te wijzigen en vast te stellen, conform de bij het besluit behorende kaarten.
Het betreft het Broekbergenpad, de Broekbergenlaan, de Hoofdstraat, de Rijksweg, de Slaperdijk, het
Vlielantpad en de Vlielantweg (HOV Broekbergenlaan e.o.)
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 besluit met bijbehorende kaarten kunt u inzien bij de afdeling Informatiemanagement van de gemeente
Velsen, Dudokplein 1 te IJmuiden. U kunt hiervoor een afspraak maken bij de receptiebalie, of via
telefoonnummer 0255 567352.

5.

Vrijmarkt Koningsdag IJmuiden

Tijdens Koningsdag is het gebruikelijk dat in de Gemeente Velsen vrijmarkten worden gehouden. Gelet op de
brandveiligheid en de belangen van ondernemers die hun winkels willen openen, heeft het college van
Burgemeester en Wethouders voor de vrijmarkten in IJmuiden en Velserbroek een aantal voorwaarden
opgesteld. In andere dorpskernen zijn vrijmarkten ook toegestaan mits dezelfde voorwaarden in acht
genomen worden. Op deze manier hoopt de gemeente Velsen dat alle inwoners en ondernemers veel plezier
beleven aan de vrijmarkten.
In IJmuiden en Velserbroek is de vrijmarkt toegestaan op de volgende locaties:
IJmuiden (zoals aangegeven op het kaartje)
 Plein 1945. Let op: parkeren op Plein 1945 is niet toegestaan. De inrit van de Noostraat naar Plein 1945
wordt afgesloten voor verkeer op 26 april vanaf 21.00 uur tot 27 april 19.00 uur.
 Op de Lange Nieuwstraat, (het gedeelte vanaf hoek Plein 1945 tot en met het gedeelte C&A). Let op: een
gedeelte van de K. Zegelstraat en Velserduinweg wordt afgesloten voor verkeer op 27 april vanaf 06.30
uur tot 19.00 uur.
 Marktplein
Velserbroek
 In het voetgangersgebied van het winkelcentrum Velserbroek
Deelname aan een vrijmarkt is toegestaan onder de volgende voorwaarden
1. U dient geluidsoverlast te vermijden. Houdt u rekening met omwonenden en winkeliers.
2. Verkoop is niet toegestaan voor de ingang van winkels, horecazaken en andere bedrijven die een
duidelijk zichtbare poster hebben opgehangen met de tekst: “Op Koningsdag hier geen vrijmarkt, wij gaan
open!”.Winkeliers en betrokkenen kunnen deze poster verkrijgen in het stadhuis bij de receptiebalie van
het Klant Contact Centrum, Dudokplein 1 in IJmuiden.
3. Verkoop vanaf de rijbaan is niet toegestaan. Plaatsen mogen ingenomen worden vanaf 5 meter vanaf de
openbare weg.
4. Aan de voorzijde van de ingenomen plaats dient altijd voldoende ruimte (minimaal 3,5 meter) vrij te
blijven voor het doorlaten van politie, brandweer en ambulance. Bij van luifels e.d. geldt de vrije breedte
tussen de uitgeklapte luifels.
5. In verband met de brandveiligheid mogen geen goederen, dozen e.d. tegen gevels, voor deuren en/of op
brandkranen worden neergezet.
6. Eventuele materialen die over de weg worden opgehangen, dienen op een hoogte van minimaal 4,2
meter te worden gespannen.
7. Commerciële verkoop door detailhandelaren is verboden. Alleen verkoop van gebruikte artikelen door
particulieren is toegestaan.
8. Er mogen geen alcoholhoudende dranken ter verkoop worden aangeboden.
9. Er mag niet worden gebakken en gebraden door middel van open vuur.
10. Er mogen geen tenten, partytenten, kramen, bouwwerken, afdakjes e.d. worden geplaatst.
11. Er mogen geen vuurkorven, BBQ’s of fakkels worden gebruikt.
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12. Er mogen geen kansspelen worden gespeeld.
13. Iedere deelnemer dient na afloop de overgebleven spullen mee te nemen of in de daarvoor bestemde
containers (in IJmuiden) weg te werpen en de ingenomen plaats weer schoon achter te laten.
14. Alle door de gemeente, politie en/of brandweer gegeven aanwijzingen moeten direct worden opgevolgd.
Controle: Op de vrijmarkt zullen controles gehouden worden met betrekking tot de opgelegde voorwaarden.

6.

IJmondcommissie

Vergadering IJmondcommissie op 26 april 2016
Plaats: Het gemeentehuis, ingang Plein 1945 te IJmuiden
Tijd: 19.30 uur
Voorzitter: Mw. H. Kat
1
2
3
4
5
6



Opening en mededelingen
Vaststelling agenda
Beknopt overzicht IJmondcommissie 22 maart 2016
Opdrachtformulering Evaluatie Samenwerking IJmond
Regionale Detailhandelsvisie IJmond
(behandeling eerste instantie)
Schorsing tot 10 mei 2016
Einde

De vergadering van de IJmondcommissie is openbaar. Indien u gebruik wilt maken van het spreekrecht, kunt
u zich tot aanvang van de vergadering melden bij de regiogriffier Arjen Overbeek: griffie@regioijmond.nl
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Vervolg Vergadering IJmondcommissie op 10 mei 2016
Plaats: Het gemeentehuis, ingang Plein 1945 te IJmuiden
Tijd: 19.30 uur
Voorzitter: Mw. H. Kat
7
8
9
10
11



Opening en mededelingen
Regionale Detailhandelsvisie IJmond
(behandeling tweede instantie)
Informatievisie 2016 – 2020 IJmond gemeenten
Verordening cliëntparticipatie Participatiewet 2016
Sluiting

De vergadering van de IJmondcommissie is openbaar. Indien u gebruik wilt maken van het spreekrecht, kunt
u zich tot aanvang van de vergadering melden bij de regiogriffier Arjen Overbeek: griffie@regioijmond.nl
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