Week 3, 21 januari 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 9 januari
2015 tot en met 15 januari 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
Platanenstraat 50, wijzigen verleende vergunning w14.000633 (11/01/2016) 643-2016;
Industriestraat 14d, splitsen bedrijfspand tot twee units (12/01/2016) 683-2016;
Cederstraat 33, plaatsen dakopbouw (12/01/2016) 736-2016.
Driehuis
Geen mededelingen.
Santpoort-Noord
Roos en Beeklaan 89, plaatsen dakkapel (voorgevel)(13/01/2016) 815-2016;
Santpoortse Dreef ong. HOV deelgebied 5+, plaatsen duiker (12/01/2016) 733-2016;
Kerkweg 143, plaatsen kap op garage (11/01/2016) 612-2016;
Dijkzichtlaan 1, kappen 3 bomen (11/01/2016) 648-2016.
Velsen-Zuid
Rijksweg 130, plaatsen 4 vlaggenmasten (14/01/2016) 885-2016.
Santpoort-Zuid
Anna van Saksenlaan 11, kappen boom (12/01/2016) 742-2016;
Vinkenbaan 25, kappen boom (12/01/2016) 677-2016.
Velserbroek
Geen mededelingen.
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
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
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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
Geen mededelingen.
Santpoort-Noord
Roos en Beeklaan 89, plaatsen dakkapel (voorgevel) (15/01/2016) 815-2016;
Bloemendaalsestraatweg 5B, plaatsen dakkapel (19/01/2016) 17470-2015;
Corantijnstraat 6, plaatsen erker en maken constructieve doorbraak (19/01/2016) 18339-2015.
Santpoort-Zuid
Geen mededelingen.
Velsen-Zuid
Geen mededelingen.
Velsen-Noord
e
Schulpweg 7, aanpassen 2 verdieping (19/01/2016) 18661-2016.
Velserbroek
Alleta Jacobstraat 50, plaatsen terrasoverkapping (19/02/2016) 17289-2015.
Verleende omgevingsvergunning – uitgebreide procedure
Burgemeester en wethouders van Velsen hebben omgevingsvergunning verleend voor het brandveilig gebruik
op het perceel Burgemeester Rambonnetlaan 2 te IJmuiden.
De omgevingsvergunning en de bijbehorende stukken liggen met ingang van 22 januari 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 ontwerp-omgevingsvergunning en belanghebbenden die kunnen
aantonen dat zij daar redelijkerwijs niet toe in staat zijn geweest, kunnen tegen dit besluit binnen een termijn
van zes weken met ingang van de dag na die waarop het besluit ter inzage is 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 Noord-Holland verzoeken
een voorlopige voorziening te treffen indien onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen, dat vereist.
Voorwaarde is wel dat ook beroep is ingesteld.
IJmuiden
Burgemeester Rambonnetlaan 2, brandveilig gebruik (19/01/2016) 16474-2015.
Geweigerde omgevingsvergunningen
Het college van Burgemeester en wethouders van Velsen heeft een omgevingsvergunning geweigerd voor:
Velsen-Noord
Lijndenweg 30, wijzigen gebruik kantoor naar hotel (19/01/2016) 18175-2015.
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Vergunningen Algemene Plaatselijke Verordening
APV artikel 2:17 Evenementen
Kofferbakmarkten, Velserduinplein te IJmuiden op 20 maart, 17 april, 29 mei, 26 juni, 31 juli, 28 augustus, 25
september en 16 oktober 2016 (18/01/2016) 19835-2015.

2. Publicatie beslissingen ingevolge artikel 2.21 en 2.60 wet
BRP
Burgemeester en wethouders maken bekend dat na uitvoerig onderzoek is gebleken dat onderstaande
personen niet meer woonachtig zijn op het adres waar zij in de Basis Registratie Personen (BRP) van de
gemeente Velsen staan ingeschreven. Hun persoonslijst zal daarom worden opgeschort met als reden:
verblijfplaats onbekend. Dit betekent dat zij daardoor formeel niet meer in Nederland woonachtig zijn.
Het betreft de volgende personen:
Blok,R.W.
geb.20-06-1967
Cruden,R.M.
geb.01-05-1988
Fadel,R.
geb.05-08-1981
Farah Bashir Ali
geb.01-06-1982
Kamst,E.
geb.01-06-1977
Keur,R.
geb.24-08-1966
Korver,C.R.
geb.11-06-1979
Kovář,M.
geb.22-12-1991
Loo van,J.F.
geb.17-04-1973
Matejko,S.
geb.29-07-1983
McDougall,C.J.
geb.11-07-1979

Monteiro,G.
Nakamura,N.
Opiatowski,B.G.
Osłowski,W.J.
Osman,H
Otten,H.
Pauwels,J.T.
Scheffel,A
Snel,F.
Witoszka,M.J.
Yue,B.

geb.18-03-1986
geb.11-09-1979
geb.09-10-1970
geb.02-02-1964
geb.12-12-1989
geb.06-12-1955
geb.06-08-1975
geb.13-03-1963
geb.29-02-1964
geb.16-10-1991
geb.19-11-1987

Voor informatie kunt u terecht bij de Publiekszaken, werkeenheid Burgerzaken, tel. (0255) 567200.
Bezwaren
Belanghebbenden kunnen ingevolge de Algemene wet bestuursrecht een gemotiveerd bezwaarschrift
indienen bij het college van burgemeester en wethouders. Dit moet gebeuren binnen een termijn van 6 weken
na de dag waarop het besluit is bekendgemaakt 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).

3. Bekendmaking
Burgemeester en wethouders hebben op 12 januari 2016 besloten om de naam Duinroospad vast te stellen
voor de openbare ruimte type weg in IJmuiden, conform de bij het besluit behorende kaart.
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 kaart 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.
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4. Raadsvergadering 28 januari 2016
Locatie: het gemeentehuis, ingang Plein 1945 te 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 17 december 2015
5
Lijst van aan de raad gerichte brieven
6
Terugkoppeling uit samenwerkingsverbanden
7
Budget voor vervolgstappen IJmondsamenwerking
8
Sluiting.
*Actualiteitenuurtje
Inwoners die zich van te voren hebben aangemeld 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 27
januari 2016, 16.00 uur aanmelden bij de raadsgriffie: 0255-567502 of via e-mail: griffie@velsen.nl
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.
De Nieuwsbrief Raadsplein ligt ter inzage in de publiekshal van het gemeentehuis, evenals bij de
bibliotheken in IJmuiden en Velserbroek. Abonneren op de digitale nieuwsbrief kan door adresgegevens en emailadres te mailen naar raadsplein@velsen.nl
** Vaststellen agenda
Op het moment van publicatie van deze advertentie is de raadsagenda nog niet zeker. Voor de actuele
agenda verwijzen we u naar: raad.velsen.nl/Vergaderingen/Raadsvergadering/2016/28-januari/19:30
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