Week 21, 26 mei 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 14 mei 2016
tot en met 20 mei 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
Lange Nieuwstraat ong., oprichten 108 woningen (20/05/2016) 9242-2016;
Heerenduinweg 8 B, plaatsen opslagcontainer en kappen 3 bomen (13/05/2016) 9132-2016;
Kromhoutstraat ong., oprichten weegbrug (19/05/2016) 9165-2016;
Jan Pieterszoon Coenstraat 89, plaatsen dakopbouw (20/05/2016) 9241-2016;
Platanenstraat 28, plaatsen dakopbouw (13/05/2016) 8761-2016.
Driehuis
Driehuizerkerkweg 89, wijzigen kantoor naar woning (19/05/2016) 9111-2016.
Santpoort-Noord
Duin- en Kruidbergerweg 63, kappen boom (20/05/2016) 9219-2016;
Middenduinerweg 8, kappen 3 bomen (16/05/2016) 8871-2016.
Velsen-Zuid
Meervlietstraat 56, plaatsen dakkapel (zijgevel)(13/05/2016) 8745-2016.
Santpoort-Zuid
Geen mededelingen.
Velserbroek
Grote Buitendijk 232, plaatsen balkonhek (17/05/2016) 8998-2016.
Velsen-Noord
Vinkenkrogtlaan 25, plaatsen dakkapel (voorgevel)(21/05/2016) 9351-2016.

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: tel. 140255.
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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:
Santpoort-Noord
Hoofdstraat 96, plaatsen erker (18/05/2016) 5426-2016.

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
Forteiland 10, afsluiten bunker met kozijn en glas (23/05/2016) 3110-2016;
Loggerstraat 19 G, legaliseren tussenvloer (19/05/2016) 6505-2016.
Driehuis
Busken Huetlaan 27, plaatsen kozijn in zijgevel (23/05/2016) 7798-2016.
Santpoort-Noord
Geen mededelingen.
Santpoort-Zuid
Louise de Colignylaan 10, kappen boom (20/05/2016) 8394-2016.
Velsen-Zuid
Middendorpstraat 1, wijzigen woning (intern) (20/05/2016) 5267-2016;
Velserbeek 5, plaatsen overkapping (20/05/2016) 5524-2016.
Velsen-Noord
Geen mededelingen.
Velserbroek
Floraronde 46, wijzigen voorgevel (23/05/2015) 4059-2016;
Kievitsbloem 5, plaatsen dakkapel (23/05/2016) 8296-2016
Vromaadweg 109, plaatsen dakopbouw (23/05/2016) 6905-2016.

Van Rechtswege verleende omgevingsvergunningen
Het college van Burgemeester en wethouders van Velsen heeft een omgevingsvergunning van rechtswege
verleend voor:

IJmuiden
Loggerstraat 17 E, wijzigen gebruik (24/045/2016) 2532-2016.

Vergunningen Algemene Plaatselijke Verordening
APV artikel 2:17 Evenementen
Erfgoedfair op 29 mei 2016, buitenplaats Beeckestijn te Velsen-Zuid (17/05/2016) 5828-2016;
Vissenloop op 22 mei 2016, start- en finishlocatie Trawlerkade te IJmuiden (18/05/2016) 5969-2016;
Ronde om Noord-Holland op 18 juni 2016, parkeerplaats Seaport Marina te IJmuiden (18/05/2016) 7027-2016;
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Brevak vakbeurs op 3 juni 2016, 15.30-22.00 Locatie: binnen in het schip Jules Verne, Loswal IJmuiden
(19/05/2016) 5826-2016;
Open dag Volkstuindersvereniging Wijkeroog op 10 juli 2016 van 11.00 tot 18.00 uur. Locatie: Plein
Wijkermeerweg 5 te Velsen-Noord (19/05/2016) 6885-2016;
Week van de Begraafplaats en Westerveld Fair op 5 juni 2016 van 10.30 tot 16.00 uur. Locatie Begraafplaats
Crematorium Westerveld te Driehuis (19/05/2016) 5637-2016;
Viering 50 jarig jubileum SVIJS op 06-08-2016 t/m 14-08-2016 van 10.00 tot 00.00 uur / 01.00 uur.
Locatie: tent aan de Zeehavenweg t/o nr.1 en op het nabij gelegen strand van IJmuiden (19/05/2016) 5971-2016;
Brocante-streek-lifestyle markt - Landgoed Beeckestijn - 22 mei 10.00 tot 17.00 (20/05/2016) 9032-2016;
Full Moon Festival op 4 juni 2016 van 13.00 tot 23.00 uur. Locatie: aan de Ven Recreatiegebied Spaarnwoude te
Velsen-Zuid (24/05/2016) 4629-2016;
The Promised Land op 11 juni 2016 van 13.00 tot 23.00 uur Locatie: aan de Ven Recreatiegebied Spaarnwoude te
Velsen-Zuid (24/05/2016) 4622-2016.
APV artikel 2:12 Filmen
Filmopnamen aan de Grote Hout of Koningsweg 6 te Velsen-Noord, 24 en 25 mei 2016 (18/05/2016) 8947-2016.

2. Verkeersmaatregelen
Burgemeester en wethouders van Velsen hebben besloten een individuele gehandicaptenparkeerplaats aan
te leggen voor de volgende percelen:
1.
2.

Wijkerstraatweg 254, 1951 EN VELSEN-NOORD
Vechtstraat 3, 1972 TA 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.

3. Openbare oplaadpalen
De gemeente heeft zich in verschillende beleidsstukken uitgesproken over de wens om initiatieven tot het
gebruik van alternatieve brandstoffen te ondersteunen. Mede hierom zijn er sinds 2011 binnen de gemeente
23 openbare oplaadpunten gerealiseerd. Bij de realisatie van deze openbare oplaadpunten werkt de
gemeente Velsen samen met de projectorganisatie MRA-elektrisch. Om het elektrisch rijden verder te
stimuleren worden door de MRA-elektrisch opnieuw een aantal oplaadpalen aangeschaft. De verwachting is
dat in de tweede helft van dit jaar 12 van deze oplaadpalen in de gemeente Velsen geplaatst kunnen worden.
Belangrijke voorwaarden om een openbaar oplaadpunt te kunnen aanvragen zijn:

U rijdt een volledig elektrische of plug-in hybride auto met een volledig elektrisch bereik van minimaal
50 km;

U woont of werkt binnen de gemeente Velsen;

U beschikt niet over parkeergelegenheid op eigen terrein;

U woont niet binnen 300 meter van een bestaand oplaadpunt waar voldoende mogelijkheid is om op
te laden.
Indien u een aanvraag wilt doen voor een openbaar oplaadpunt dan kunt u dit doen door een e-mail te sturen
aan dhendriks@velsen.nl en daarbij uw woon-/werkadres en de koop- of leaseovereenkomst van de auto mee
te sturen. Indien u vragen heeft over dit onderwerp kunt u contact opnemen met Daan Hendriks, bereikbaar
op 0255-567381.
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4. Sessie van de gemeenteraad Velsen op 2 juni 2016
Locatie: het gemeentehuis, ingang Plein 1945 te IJmuiden
Sessie 1: Raadzaal
19:30 – 21:00 uur:

Positie van Velsen als fusiepartner van Haarlemmerliede & Spaarnwoude

De agenda en onderliggende stukken staan op de website van de gemeenteraad, raad.velsen.nl.
Op deze website kunt u rechtstreeks en op een later tijdstip de sessie vanuit de raadzaal bekijken.
Inspreken tijdens de Sessie:
Bij de sessie kan worden ingesproken. Om in te spreken kunt u zich tot uiterlijk woensdag 1 juni 2016 tot
16.00 uur aanmelden bij de raadsgriffie, tel. 0255 567502 of via e-mail: griffie@velsen.nl
Over het onderwerp dat op de agenda staat, kan ook schriftelijk een reactie worden gegeven. Indien deze
tijdig is ingeleverd – dat kan via de mail naar griffie@velsen.nl, - dan wordt de reactie vóór de vergadering
naar de raadsleden doorgestuurd.
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