Week 39, 29 september 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.

Inhoud
1. Aanvragen en verleende omgevingsvergunningen
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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 17 september
2016 tot en met 23 september 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
Kanaalstraat 257, aanbrengen gevelobject Witte Theater (23/09/2016) 19102-2016;
Frans Naereboutstraat 14, veranderen bedrijfsgebouw in 4 appartementen (20/09/2016) 19110-2016;
Orionweg ong., plaatsen anker op rotonde (19/09/2016) 18777-2016.
Santpoort-Noord
Hoofdstraat 270, plaatsen tuinmuur (20/09/2016) 19009-2016 .
Santpoort-Zuid
Bloemendaalsestraatweg 5, constructieve doorbraak tussenmuur (19/09/2016) 18751-2016.
Velsen-Zuid
Minister van Houtenlaan 123, wijzigen brandscheidingen en aanbrengen verlaagd plafond (23/09/2016)
19050-2016.
Velsen-Noord
Concordiastraat 84, wijziging reeds verleende vergunning (uitvoering en gebruik loods)(22/09/2016) 190562016;
Reyndersweg 201 A, B, en C, veranderen 3 bunkers (20/09/2016) 18849-2016.
Velserbroek
L. Zocherplantsoen 63, vergroten woning met uitbouw (22/09/2016) 19088-2016;
Galle Promenade 15, wijzigen brandcompartimentering (20/09/2016) 18865-2016;
Hofgeesterweg 3, veranderen en vergroten stal (21/09/2016) 18877-2016;
Grote Buitendijk 26, plaatsen dakkapel (voorgevel)(20/09/2016) 18843-2016.
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
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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:
Santpoort-Zuid
Harddraverslaan 50, kappen boom (26/09/2016) 16564-2016;
Olga von Götschslaan 1, kappen boom (21/09/2016) 15171-2016;
Wüstelaan 68 A, wijzigen constructie en aanbrengen buitengevelisolatie (22/09/2016) 17469-2016;
Brederoodseweg 41, plaatsen tijdelijke stacaravan (19/09/2016) 14877-2016.
Santpoort-Noord
Valckenhoeflaan 15, vergroten woning (26/09/2016) 13933-2016;
Santpoortse Dreef 1, plaatsen 2 hellingbanen bij perron 1 en 2 (23/09/2016) 15840-2016;
Molenveltlaan 14, verhogen nok en plaatsen dakkapel (23/09/2016) 17411-2016.
IJmuiden
Velserduinplein ong., plaatsen bloemenkiosk (tijdelijk) (22/09/2016) 17562-2016;
Radarstraat 133, vergroten berging (26/09/2016) 11723-2016;
Halkade 4 Vishal D, tijdelijk gebruiken pand voor enkele theatervoorstellingen (26/09/2016) 16853-2016;
Eksterlaan 10, aanbrengen verdiepingsvloer en aanpassen spantcontructie (26/09/2016) 18094-2016.
Velserbroek
Galle Promenade 15, veranderen voor- en achtergevel (23/09/2016) 14426-2016;
Floraronde 46, wijzigen voorgevel (23/09/2016) 16692-2016.
Vergunningen Algemene Plaatselijke Verordening
APV artikel 2:17 Evenementen
Mountainbike Beach Battle. Strandbad zuid Wijk aan Zee, 27 november 2016 11.00 tot 16.00 uur
(22/09/2016) 11412-2016;
Nationale Hulpverlenersdag Velsen, Plein 1945 te IJmuiden, 2 oktober 2016 11.00 tot 16.00 uur (23/09/2016)
15337-2016;
Beachmarathon Hoek v. Holland-Den Helder, 30 oktober 2016 tussen 8.30 en 11.00 uur (26/09/2016) 117852016;
Nostalgische Kermis, Hoofdstraat en kermisterrein Santpoort-Noord op 30 september en 1 en 2 oktober van
14:00 tot 24:00 uur (26/09/2016) 14252-2016;
Duurzaam Festival Dag van de Duurzaamheid op 8 oktober 2016 van 11:00 uur tot 16:00 uur (26/09/2016)
17711-2016.
APV artikel 5:18 Standplaatsen
Verkoop van ambachtelijke worsten Kennemerplein op woensdag van 5 oktober t/m 28 december 2016
(26/09/2016) 16339-2016.
APV artikel 5:5 Werkzaamheden buiten reguliere werktijden
8 tot 17 oktober 2016 Rijksweg te Santpoort-Noord en Velsen-Zuid, Kweekesteinsweg te Velsen-Zuid, en
Kapelweg te Driehuis, aanbrengen kunststof kous in bestaande riolering.
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2. Aanmelding evenementen 2017
In Velsen zijn elk jaar heel veel evenementen. Voor een goede planning en afstemming is het van belang om
in een vroeg stadium inzicht te hebben in het aantal en soort evenementen waarvoor in het jaar 2017 een
vergunning wordt aangevraagd.
Organisatoren van evenementen dienen met gebruik van het hiervoor bestemde aanmeldingsformulier vóór
15 oktober a.s. hun evenement(en) aan te melden bij de Gemeente Velsen, afdeling Publiekszaken,
werkeenheid Vergunningen.
Het aanmeldingsformulier kunt u downloaden van de website van de gemeente www.velsen.nl. Het formulier
is te vinden op de startpagina onder Velsen actueel. Stuur het svp digitaal naar evenementen@velsen.nl.

3/3

