Week 8, 23 februari 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.

INHOUD
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2.
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Aanvragen en verleende omgevingsvergunningen
Kapmelding
Wijziging legesverordening 2017
Publicatie beslissingen ingevolge artikel 2.21 en 2.60 wet BRP
Vergadering IJmondcommissie op 28 februari 2017

1. Aanvragen en verleende omgevingsvergunningen
Ingediende aanvragen om omgevingsvergunning
Burgemeester en wethouders van de gemeente Velsen maken bekend dat zij in de periode van 11 februari
2017 tot en met 17 februari 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
Zeeweg 268, kappen boom (13/02/2017) 3856-2017;
Meidoornstraat 11, plaatsen opbouw en vernieuwen dakkapel (13/02/2017) 3915-2017;
Boerhaavestraat 6, plaatsen erker en dakkapel (13/02/2017) 3855-2017;
Plein 1945 nr. 105, plaatsen bouwbord (15/02/2017) 4082-2017;
Visseringstraat 1, wijzigen gevelindeling (16/02/2017) 4165-2017.
Santpoort-Zuid
Wüstelaan 63, aanleggen zwembad (13/02/2017) 3854-2017;
Sportlaan 3, starten sport BSO (17/02/2017) 4285-2017.
Santpoort-Noord
Hoofdstraat 20, kappen 2 bomen (12/02/2017) 3853-2017;
Roos en Beeklaan 32, vergroten woning (13/02/2017) 3883-2017.
Velsen-Zuid
De Ven / Zuiderscheg, wijzigen gebruik t.b.v. evenementen (13/02/2017) 3910-2017;
s’ Gravenlust 37, plaatsen prijzenpaal (17/02/2017) 4250-2017;
Heuvelweg 6, Strong Viking Sportevenement (17/02/2017) 4298-2017.
Velserbroek
Boeier 15, plaatsen erker (13/02/2017) 3977-2017.
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
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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
Moerbergplantsoen 1, realisatie van onzelfstandige woonruimte (15/02/2017) 11359-2015;
Industriestraat 16, vergroten bedrijfsgebouw (15/02/2017) 25813-2016;
Leeuweriklaan ong., aanbrengen tijdelijke waterreinigingsinstallatie (15/02/2017) 25758-2016.
Santpoort-Zuid
Wüstelaan 21, kappen boom (16/02/2017) 2338-2017;
Bloemendaalsestraatweg 88, uitbreiden woning en wijzigen voorgevel (16/02/2017) 23867-2016.
Velserbroek
Annie Romeinstraat 8, plaatsen antennemast (20/02/2017) 25799-2016.
Geweigerde omgevingsvergunningen
Santpoort-Zuid
Jagtlustlaan 20, plaatsen uitbouw en kelder (16/02/2017) 20867-2016.
APV artikel 2:17 Evenementen
IJmuiden
Circus Sijm, parkeerterrein Zwembad de Heerenduinen, Heerenduinweg 6 IJmuiden, 6, 8, 9 en 10 september 2017
(1097-2017) 14/02/2017.
Santpoort-Noord
Circus Sijm, grasveld Hagelingerweg tegenover nr. 210, op 13, 15, 16 en 17 september 2017 (1101-2017)
14/02/2017.

2. Kapmelding
IJmuiden: In het stuk bos/duin tussen de Heerenduinweg en LTC Heerenduinen worden enkele esdoorns en
opschot ( jonge bomen van woekeraars zoals esdoorn en iep) gekapt / weg gezaagd. Hiermee wordt
voorkomen dat de esdoorn gaat domineren. Jonge beuken en andere soorten bomen krijgen dan de kans om
verder te groeien. Dode bomen, die geen gevaar kunnen opleveren, blijven staan voor vogels zoals de specht
en andere insecteneters.
-

3. Wijziging Legesverordening 2017
Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Velsen maakt bekend dat de (derde) wijziging
van de Legesverordening is vastgesteld.
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Inwerkingtreding
Deze wijziging van de verordening treedt in werking op 1 januari 2017.
Ter inzage
De tekst van de wijziging van de verordening is hieronder gepubliceerd. Een uitdraai van het elektronisch
gemeenteblad ligt ter inzage bij de balie van het stadhuis. De verordening wordt ook gepubliceerd op de
website van de gemeente Velsen.
WIJZIGING LEGESVERORDENING 2017
Artikel I
Hoofdstuk 3 van titel 1 van de bij de Legesverordening 2017 behorende tarieventabel worden vervangen door:
Hoofdstuk 3 Rijbewijzen
1.3.1

De leges bedragen voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het:

1.3.1.1

Afgeven, vernieuwen van een rijbewijs

€

38,85

1.3.1.2

Omwisselen buitenlandse rijbewijzen

€

47,95

1.3.1.3

Verkrijgen van gegevens uit het Centraal Register Rijbewijzen

€

3,30

1.3.1.4

De leges als bedoeld in 1.3.1.1, waarbij een reeds eerder aan de aanvrager

€

18,60

€

43,80

verstrekt rijbewijs, niet ouder dan 11 jaar na afgifte, moet worden ingeleverd doch
niet wordt ingeleverd worden verhoogd met
bij het afgeven van een rijbewijs als bedoeld in 1.3.1.1, waarbij sprake is van een
1.3.1.5

1.3.1.6

spoedprocedure wordt het tarief 1.3.1.1 vermeerderd met

De leges, waarbij geen identiteitsdocumenten (documenten waarmee in bij de wet
aangewezen gevallen de identiteit van personen kan worden vastgesteld) kunnen
worden overlegd, maar waarbij wel een identiteit dient te worden vastgesteld,
bedragen
€

12,25

Artikel II
Dit besluit treedt in werking op 1 januari 2017.
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4. 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 basisregistratie personen 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 zullen zijn. Het betreft de volgende personen:
Bruggen van,C.

geb.14-10-1991

Kula,A.K.

geb.14-02-1977

Dalmau Gonzalez,J.

geb.19-05-1981

Langelaan,G.J.

geb.03-11-1972

Djojomoenawi,D.X.L.

geb.06-03-1995

Lindenberg,D.J.

geb.13-03-1962

Gerritsen,A.G.

geb.11-03-1970

Mohammadi,A.

geb.00-00-1994

Gros,A.

geb.07-02-1995

Osman Hassan Mahammed

geb.01-11-1983

Hoppenbrouwer,J.

geb.15-05-1967

Overman,C.E.

geb.16-07-1985

Jończyk,M.

geb.04-04-1988

Pongó,K.

geb.20-09-1992

Jonge de,A.G.

geb.29-11-1977

Rybiałek,M.K.

geb.14-06-1991

Kiziok,P.

geb.12-02-1991

Şimşek,I.

geb.25-10-1976

Kricha,I.E.

geb.15-10-1979

Powałka,S.

geb.20-11-1977

Voor informatie kunt u terecht bij de Publiekszaken, werkeenheid Burgerzaken, tel. (0255) 567200.
Bezwaren:
Belanghebbenden kunnen ingevolge de Algemene wet bestuursrecht 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)
een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders.

5. Vergadering IJmondcommissie op 28 februari 2017
Plaats: Het gemeentehuis Heemskerk, Maerten van Heemskerckplein 1 1964 EZ te Heemskerk
Tijd: 19.30 uur
Voorzitter: dhr. C.J.M. Stam
1
2
3
4
5
6
7

Opening en mededelingen
Vaststelling agenda
Beknopt overzicht IJmondcommissie 6 december 2016
IJmondiaal beleidsplan Schuldhulpverlening
Visie luchtkwaliteit 2017 – 2021
IJmond samenwerking
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 Els Boers: griffie@regioijmond.nl
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