Week 38,22 september 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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1. Aanvragen en verleende omgevingsvergunningen
Ingediende aanvragen om omgevingsvergunning
Burgemeester en wethouders van de gemeente Velsen maken bekend dat zij in de periode van 10
september 2016 tot en met 16 september 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
Van Linschotenstraat 15, plaatsen dakkapel (14/09/2016) 18397-2016;
Casembrootstraat 58, bouwwerk brandveilig gebruiken (13/09/2016) 18293-2016.
Santpoort-Zuid
Willem de Zwijgerlaan 5, kappen 3 bomen (14/09/2016) 18457-2016;
Papenburghlaan 26, plaatsen dakkapel (voorgevel)(15/09/2016) 18499-2016;
Papenburghlaan 7, kappen 4 bomen (09/09/2016) 18584-2016.
Santpoort-Noord
Schipbroekenweg 27, kappen 3 bomen (15/09/2016) 18534-2016;
Crijnssenstraat 10, plaatsen erker (13/09/2016) 18317-2016.
Velsen-Noord
Cruquiusweg 3a, aanleggen in- en uitrit (13/09/2016) 18350-2016.
Velserbroek
Galle Promenade 36 en 40, veranderen 2 winkelunits naar 3 winkelunits (11/09/2016) 18121-2016.
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
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).
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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:
Velsen-Zuid
Amsterdamseweg 14, slopen bestaande opslagruimte en oprichten nieuwe wijkpost (14/09/2016) 14583-2016.
Santpoort-Zuid
Willem de Zwijgerlaan 70, plaatsen dakkapel (15/09/2016) 14998-2016.
Vergunningen Algemene Plaatselijke Verordening
APV artikel 2:17 Evenementen
Theatervoorstelling verhalenvisser vishal D, op 7, 8 en 9 oktober 2016, Halkade 4 IJmuiden (14/09/2016)
17329-2016;
Overmooi , op 23 september 2016, Plein 1945 te IJmuiden (14/04/2016) 14839-2016;
Villa’s Taste of Lapland 15 t/m 23 oktober 2016, strand Villa Westend te Velserbroek (16/09/2016) 16612-2016.

2. Inloopavond bestemmingsplan Santpoort-Noord
Op maandag 26 september houdt de gemeente Velsen een inloopavond over het voorontwerp van het
bestemmingsplan Santpoort-Noord, dat momenteel ter inzage ligt. Belangstellenden zijn tijdens de
inloopavond welkom tussen 19.00 en 21.00 in Dorpshuis Het Terras, Dinkgrevelaan 17 in Santpoort-Noord.
Op de inloopavond is er gelegenheid tot het inzien van het voorontwerp bestemmingsplan en tot het stellen
van vragen aan de betrokken ambtenaren met betrekking tot uw situatie. Vanwege de diversiteit van het
gebied en verschillende situatie per perceel zal er geen centrale presentatie worden gehouden.
Het bestemmingsplan regelt per pand of perceel wat de bouw- en gebruiksmogelijkheden zijn.
Bestemmingsplannen worden elke 10 jaar herzien. Het betreft een actualiserend bestemmingsplan. In het
bestemmingsplan worden enkele ontwikkelingen mogelijk gemaakt. Het voorontwerpbestemmingsplan ligt
sinds vrijdag 9 september ter inzage en kan digitaal bekeken worden via de gemeentelijke website en via
ruimtelijkeplannen.nl.

3. Kapmeldingen
Velserbroek
De Klipper, drie essen (langs het voetpad naar het bruggetje). De bomen staan al behoorlijkscheef en zijn
daardoor te gevaarlijk als het gaat stormen.
Groothoefblad (tussen nr. 44 en 45), een perenboom (prunus). De boom geeft veel overlast door vruchten(
gladheid en vuil) op het voetpad.
Hogemaad 59 (achterzijde), een berk. De boom heeft schade aan de stamvoet en aan de wortels, waar door
de boom instabiel en gevaarlijk wordt bij harde wind.
De Vliet (t.o. nr. 2), een els. De boom heeft een ingerotte stamvoet en levert daardoor gevaar op het
voet-/fietspad.
Velsen-Noord
Ladderbeekstraat t.o nr. 174, een kastanje. De boom wordt te groot voor de omgeving en het plantsoen.
IJmuiden
Zeeweg ter hoogte van nummer 290, hier wordt een den gekapt. Deze boom is na inspectie niet veilig
bevonden.
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4. Raadsvergadering 29 september 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 …
5
Lijst van aan de raad gerichte brieven
6
Terugkoppeling uit samenwerkingsverbanden
7
Toelating van een raadslid
8
Verklaring van geen bedenkingen voor uitoefenen dierenartspraktijk in tuincentrum Ranzijn Tuin & Dier te
Velserbroek
9
Nota Bodembeheer regio IJmond
10 Hernieuwde vaststelling bestemmingsplan Spaarnwoude
11 Bedrijveninvesteringszone Havengebied IJmuiden 2017
12 Advies inzake aanwijzing lokale publieke media-instelling
13 Vrijgave budget uit reserves in de Begroting 2016
14 Beheerverordening begraafplaatsen Velsen 2016
15 Rekenkameronderzoek “Afhandeling van meldingen, klachten en bezwaren”
16 Motie 32 van 2016 “Lobby VNG tegen de Wet open overheid”
17 Benoeming lid van de Werkgeverscommissie
18 Benoeming lid van de Regiegroep IJmond
19 Europese aanbesteding accountant
20 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 28 september 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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