Week 8, 25 februari 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 13 februari
2016 tot en met 19 februari 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
Eenhoornstraat 4, vervangen kozijnen en gevelbeplating en plaatsen loods (17/02/2016) 3076-2016;
Forteiland 10 (Provinciaal monument), afsluiten bunker met kozijn & glas (18/02/2016) 3110-2016;
Briniostraat 16 (Gemeentelijk monument), plaatsen zonnepanelen (19/02/2016) 3155-2016.
Driehuis
Rijksweg ong., Van Lenneplaan ong., Van den Vondellaan ong., plaatsen 4 reclame spandoeken
(17/02/2016) 3029-2016.
Driehuizerkerkweg 123 en 123 DI (Missiehuis)(Gemeentelijk monument), wijzigen indeling (19/02/2016) 31392016;
Waterloolaan 20, plaatsen dakkapel (15/02/2016) 2881-2016.
Santpoort-Noord
Wulverderlaan 11, plaatsen aanbouw (voor- en zijgevel)(19/02/2016) 3119-2016;
Roos en Beeklaan 22, plaatsen liftschacht (15/02/2016) 2919-2016;
Kerkweg 21, vergroten 2e verdieping (16/02/2016) 2969-2016;
Terrasweg 80, vergroten 1ste verdieping (13/02/2016) 2810-2016.
Velsen-Zuid
Rijksweg ong., Van Lenneplaan ong., Van den Vondellaan ong., plaatsen 4 reclame spandoeken
(17/02/2016) 3029-2016.
Heuvelweg 6, organiseren evenement (Strong Viking Obstacle Run 21 en 22 mei 2016) 2988-2016;
Amsterdamseweg 87, plaatsen aanbouw en dakkapel (14/02/2016) 2832-2016.
Santpoort-Zuid
Geen mededelingen.
Velserbroek
Gerstland 22, vergroten berging (15/02/2016) 2923-2016;
Marie Jungiusstraat 37, kapsalon aan huis (13/02/2016) 2786-2016.
Velsen-Noord
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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
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
Martkplein 29, 29A en 29B, samenvoegen 3 winkels tot 2 winkels en realiseren 4 appartementen (19/02/2016)
18104-2015;
Le Mairestraat 3, plaatsen hekwerk t.b.v. dakterras (18/02/2016) 19173-2015;
Haringkade 10, renoveren en vergroten pand (17/02/2016) 19890-2015.
Driehuis
Van Maerlantlaan 1, plaatsen dakkapel (voorgevel)(19/02/2016) 19759-2015;
Waterloolaan 20, plaatsen dakkapel (17/02/2016) 2881-2016.
Santpoort-Noord
Kerkweg 143, bouwen garage (18/02/2016) 612-2016;
Hoofdstraat 134, vergroten zolderverdieping (18/02/2016) 175-2016.
Santpoort-Zuid
Passtoorsstraat 5, bouwen fietsenberging (18/02/2016) 8-2016.
Velsen-Zuid
Minister van Houtenlaan 123, aanbrengen lichtreclame (23/02/2016) 2756-2016.
Velsen-Noord
Geen mededelingen.
Velserbroek
L. Zocherplantsoen 65, wijzigen zijgevel (18/02/2016) 64-2016;
De Zeiler 166, oprichten berging (18/02/2016) 19450-2015.

Vergunningen Algemene Plaatselijke Verordening
APV artikel 2:17 Evenementen
Circus Sijm, Vestingplein te Velserbroek op 30 maart t/m 3 april 2016 (18/02/2016) 1078-2016;
Circus Sijm, Parkeerplaats zwembad, Heerenduinweg 6 te IJmuiden op 5 april t/m 10 april 2016 (18/02/2016) 10372016.

2/4

Officiële bekendmakingen | Week x, maand 2012

2. Kapmelding Groot Abelenbos IJmuiden
Achter Groot Abelenbos nr 40, kant Heerenduinweg, worden twee abelen gekapt, waarvan een meerstammig.
De abelen staan dicht op de woning, waardoor ze binnen afzienbare tijd overlast en schade zullen
veroorzaken. Door het weghalen van de bomen zal de onderbegroeiing gaan uitlopen.

3. Verkeersmaatregel
Burgemeester en wethouders hebben besloten een individuele gehandicaptenparkeerplaats aan te leggen
voor het volgende perceel:
Lange Nieuwstraat 83, 1972 GE 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.

4. Asfalteringswerk Wenckebachstraat en Breedbandweg
In de weekenden van week 9 en van week 10 zullen asfalteringswerkzaamheden leiden tot enkele
wegafsluitingen en bijbehorende omleidingsroutes. De werkzaamheden vangen beide weekenden aan
op vrijdagavond 19.00u en worden naar verwachting afgerond in de loop van zondag, of uiterlijk
maandagochtend 05.00u.
In het weekend van week 9 (4 t/m 6 maart) wordt de hoofdrijbaan van de Wenckebachstraat afgesloten voor
verkeer vanaf de kruising Grote Hout of Koningsweg naar de spoorwegovergang voor alle verkeer in
oostelijke richting. Uitgaand verkeer wordt omgeleid via de zuidelijke route om Velsen-Noord. Het tankstation
aan de Wenckebachstraat is tijdens de wegafsluiting uiteraard niet bereikbaar.
Verkeer in tegengestelde richting, vanaf de N197 in westelijke richting (richting Tata/sportpark Rooswijk),
ondervindt geen hinder en kan gewoon door. (Brom-)fietsers kunnen in principe hun normale routes
gebruiken, al zullen zij op enkele momenten, ter plaatse van de oversteek nabij de spoorwegovergang,
beperkte hinder kunnen ondervinden.
In het weekend van week 10 (11 t/m 13 maart) wordt de hoofdrijbaan van de Breedbandweg afgesloten
tussen de Wenckebachstraat en de Witte Hekweg voor verkeer in beide richtingen. Verkeer wordt dan
omgeleid via de Wenckebachstraat, Staalstraat, Rooswijkweg. Behoudens bij wegkruisingen ondervindt het
(brom-)fietsverkeer geen hinder van de werkzaamheden op de hoofdrijbaan.
Als de weersomstandigheden de werkzaamheden in een weekend onmogelijk maken worden ze verplaatst
naar het reserveweekend van week 11 (18 t/m 20 maart). De werkzaamheden worden uitgevoerd door
Aannemingsbedrijf BAM.
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5. Veiligheid Rabobank IJmond Stadion in orde
Jaarlijks voert de KNVB een controle uit naar de kwaliteit van de veiligheid in de voetbalstadions. De veiligheid
en het plezier van de bezoekers worden op deze manier gewaarborgd.
Enerzijds vindt de controle plaats op de wedstrijd- en veiligheidsorganisatie van de betaald
voetbalorganisatie, anderzijds op de constructie- en brandveiligheid van het stadion. De veiligheidsverklaring
maakt onderdeel uit van de licentievoorwaarden van de KNVB en wordt gezamenlijk door Telstar, de politie,
de brandweer en de gemeente ingevuld. Onlangs is de veiligheidsverklaring voor het seizoen 2016-2017 door
de directeur van Telstar, dhr. Pieter de Waard en burgemeester Amy Koopmanschap ondertekend.
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