Week 47, 24 november 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 12 november
2016 tot en met 18 november 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
Vlaardingenstraat 18, wijzigen voorgevel, interne herindeling (16/11/2016) 23114-2016;
Zeeweg 311, vergroten woning (15/11/2016) 23237-2016;
Middenhavenstraat 26, bouwen bedrijfshal (18/11/2016) 23239-2016.
Driehuis
Driehuizerkerkweg 170, kappen boom (14/11/2016) 22864-2016;
Driehuizerkerkweg 89, wijzigen gevel (begane grond) (17/11/2016) 23204-2016 ;
Hofdijklaan 82, kappen 2 bomen (17/11/2016) 23243-2016.
Velsen-Noord
Wijkeroogstraat 168, bouwen startheuvel t.b.v. Fietscrossclub (18/11/2016) 23274-2016 .
Velsen-Zuid
Middendorpstraat 1, veranderen kleuren buitenschilderwerk (15-11-2016) 22980-2016;
Ver Loren van Themaatlaan 3, kappen boom (16-11-2016) 23096-2016.
Santpoort-Noord
Broekbergenlaan 47, plaatsen tijdelijke trap (18/11/2016) 23423-2016.
Santpoort-Zuid
Bloemendaalsestraatweg 47, kappen boom (15-11-2016) 23020-2016.
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
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:
IJmuiden
Cruiseboulevard 10, wijziging gebruik voor openbare niet-reguliere publieksevenementen (18/11/2016)6837-
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2016
Velserbroek
Vromaadweg 101, legaliseren carport (21/11/2016)19762-2016
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).
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:
IJmuiden

Kromhoutstraat 62, vergroten sparing t.b.v. overheaddeur(16/11/2016) 22413-2016;
Meeuwenlaan 11, plaatsen dakopbouw(16/11/2016) 22163-2016;
Kennemerlaan 38, plaatsen dakopbouw (18/11/2016) 17692-2016;
Casembroodstraat 29, plaatsen dakopbouw(18-11-2016) 21679-2016;
Santpoort-Noord

e

Hagelingerweg 134, uitbreiden woning achterzijde1 verdieping (16/11/2016)21179-2016;
Kweekerslaan 23, tijdelijk gebruik loods als opslagruimte(18/11/2016) 19254-2016.
Driehuis

De Genestetlaan 9, legaliseren toegangshek (21/11/2016) 22342-2016.
Vergunningen Algemene Plaatselijke Verordening

APV artikel 2:17 Evenementen
Velsertunnelrun op 27 november tussen 9:00 en 15:00 uur door Velsen-Zuid en VelsenNoord(21/11/2016)18818-2016
APV artikel 5:18 Standplaatsen
IJmuiden
Kuba moskee, Planetenweg 1, verkoop groente & fruit 15 april 2016 t/m 14 oktober 2016(18/11/2016)22312-2016.
Velsen-Noord
Wijkerstraatweg t.o. nr. 177, oliebollenkraam op 24,20 en 31 december (16/11/2016) 21336-2016.

2. Kennisgeving anterieure overeenkomst
De gemeente heeft op 1 september 2016 een anterieure overeenkomst van grondexploitatie gesloten als
bedoeld in artikel 6.24 Wro ten aanzien van het plangebied ‘De Noostraat-Noord IJmuiden’.
De navolgende kadastrale percelen maken deel uit van het plangebied: gemeente IJmuiden, sectie M, nummers
9291, 9293, 9294, 10080 t/m 10090. De overeenkomst heeft betrekking op de herstructurering en
modernisering/renovatie van twee appartementencomplexen alsmede de herinrichting van de openbare ruimte.
Een zakelijke beschrijving van de inhoud van de overeenkomsten ligt vanaf 24 november 2016 tot en met 6
januari 2017 tijdens kantooruren ter inzage bij de balie van het stadhuis (Dudokplein 1 te IJmuiden). De
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openingstijden van het stadhuis zijn van 9.00 uur tot 16.00 uur maandag tot en met vrijdag en
donderdagavond van 18.00 uur tot 20.00 uur.
Tegen de gesloten overeenkomst staat geen bezwaar of beroep open.

3. Besluit intrekken openbare ruimtes
Burgemeester en wethouders hebben op 15 november 2016 besloten om een aantal openbare ruimtes in te
trekken, te wijzigen dan wel vast te stellen.
Het betreffen (gedeeltes van) de Groeneweg, de Ver Loren van Themaatlaan, de Wilgenstraat en de
Cederstraat, alle in IJmuiden, conform de bij dit besluit behorende kaarten.
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.

4. Verkeersmaatregel
Burgemeester en wethouders hebben besloten een individuele gehandicaptenparkeerplaats aan te leggen
voor het volgende percelen:
-

Curaçaostraat 27, 2071 XG SANTPOORT-NOORD
Lange Nieuwstraat 524, 1971 GK 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 gemeentehuis, Dudokplein 1 te IJmuiden.

5. Kapmelding
Rooien bomen openbare ruimte (v.b.) Week 47
Straat

Plaats

Aantal

Soort

reden

Waterloolaan voor nr 5

Driehuis

1

Lijsterbes

Van Lenneplaan voor nr 68

Driehuis

1

Berk

Driehuizerkerkweg plantsoen t.o
marine complex

Driehuis

1

Valse
Christusdoorn

Vitaliteit van de boom
is slecht
Vitaliteit van de boom
is slecht
Boom is dood

Spieghellaan voor nr 13

Driehuis

1

Esdoorn

Santpoortse dreef voor nr. 128

Santpoort-noord

1

Sierkers

Frans Netscherlaan voor nr 4b

Santpoort-noord

1

Esdoorn

Vitaliteit van de boom
is slecht
Vitaliteit van de boom
is slecht
Schade hekwerk
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Wijkeroogpark - oostkant
snelweg

Velsen-noord

20
4
3

Essen
Esdoorns
Iepen

Ivm. Uitdunning van
enkele bospercelen,
om andere bomen
meer ruimte te geven
om uit te groeien tot
grotere mooiere
bomen en ook de
onderbeplantingde
kans te geven om te
groeien, zodat er een
beter en dichter bos
ontstaat
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