Week 4, 28 januari 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 16 januari
2015 tot en met 22 januari 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
Pruimenboomplein 64, plaatsen wegschuifbare balkonbeglazing (21/01/2016) 1268-2016;
Siriusstraat 2, plaatsen dakopbouw (18/01/2016) 1072-2016;
Briniostraat 10 en 12, vervangen buitengevelkozijnen, reinigen en herstellen buitenwandafwerking en
vervangen buitengevelbladen aan westgevel (18/01/2016) 1084-2016;
Siriusstraat 18, plaatsen dakopbouw (18/01/2016) 1069-2016.
Driehuis
Geen mededelingen.
Santpoort-Noord
Burg. Enschedelaan 24, vergroten woonhuis (21/01/2016) 1282-2016.
Velsen-Zuid
Santpoort-Zuid
Wijnoldy Daniëlslaan 36, plaatsen dakkapel (21/01/2016) 1319-2016;
Velserenderlaan ong., afgraven grond en plaatsen werksteiger (18/01/2016) 1070-2016;
Velserenderlaan ong., afgraven grond en plaatsen werksteiger (15/01/2016) 1132-2016;
Velserenderlaan ong., uitvoeren herstelwerkzaamheden bouwkavel 43 (18/01/2016) 1042-2016.
Velserbroek
De Kamp 81, kappen 2 bomen (20/01/2016) 1251-2016.
Velsen-Noord
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
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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:
IJmuiden
Cepheusstraat 27, plaatsen rookgasafvoerkanaal (26/01/2016) 18658-2015.

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
Dokweg 27A, veranderen indeling (21/01/2016) 16396-2015.
Driehuis
Geen mededelingen.
Santpoort-Noord
Geen mededelingen.
Santpoort-Zuid
Wüstelaan 19, plaatsen keer- en damwand (22/01/2016) 18578-2015.
Velsen-Zuid
Oude Pontweg 134, plaatsen woonwagen (20/01/2016) 18765-2016.
Velsen-Noord
Reyndersweg 201, realiseren toegangspad Noorderstrand (22/01/2016) 18527-2016.
Velserbroek
Meubelmakerstraat 11, plaatsen 2 watertanks (21/01/2016) 18694-2015.

2. Kapmeldingen
Aan de achterkant de flat aan het Georgebos nr: 75-83 wordt 1 boom gekapt omdat die te dicht op de flat
staat.
In het duingebied omgeving tennisbanen Heerenduinen en de fietscrossbaan zullen esdoorns verwijdert
worden. Dit om het overwoekeren van andere boomsoorten door de esdoorn tegen te gaan.
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3. Verkeersbesluiten
Burgemeester en wethouders hebben besloten een individuele gehandicaptenparkeerplaats aan te leggen
voor het volgende percelen:
-

Van Dalenlaan 162, 2082 VJ SANTPOORT-ZUID
Bakkerstraat 2, 1973 PS 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.
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