Week 13, 30 maart 2017
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.

INHOUD
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Aanvragen en verleende omgevingsvergunningen
Belijning Wenckebachstraat Velsen Noord
Gehandicaptenparkeerplaatsen
Kennisgeving anterieure overeenkomst
Verkeersmaatregel
Voorontwerpsbestemmingsplan IJmuiden Oost

1. Aanvragen en verleende omgevingsvergunningen
Ingediende aanvragen om omgevingsvergunning
Burgemeester en wethouders van de gemeente Velsen maken bekend dat zij in de periode van 18 maart 2017
tot en met 24 maart 2017 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
IJmuiderstraatweg 175, vergroten woning (21/03/2017) 7427-2017;
Trompstraat 79, vergroten woning (21/03/2017) 7594-2017;
Julianakade 78, verhogen kap woning (22/03/2017) 7741-2017;
Willebrordstraat 82, interne verbouwing, wijzigen gebruik naar woningen (23/03/2017) 7774-2017.
Santpoort-Noord
Kruidbergerweg 54, vergroten woning (21/03/2017) 7554-2017.
Santpoort-Zuid
Jagtlustlaan 20, vergroten woning (21/03/2017) 7596-2017.
Velsen-Zuid
Minister Lelylaan 3, kappen boom (21/03/2017) 7633-2017.
Velserbroek
Aletta Jacobsstraat 76-140, bouwwerk brandveilig gebruiken (24/03/2017) 8013-2017.
Driehuis
Waterlandweg 2, plaatsen toegangshek (24/03/2017) 7915-2017.

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
Ontwerpbesluit -omgevingsvergunning
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Burgemeester en wethouders van Velsen maken bekend dat zij het voornemen hebben een
omgevingsvergunning te verlenen voor:
Driehuis
Valeriuslaan 84 te Driehuis, het plaatsen van een dakopbouw op de eerste verdieping en het brandveilig
gebruik van het kinderdagverblijf 3280-2017
De aanvraag, de ontwerpomgevingsvergunning en de bijbehorende stukken liggen met ingang van 3 april 2017
gedurende zes weken ter inzage bij de afdeling Publiekszaken. Tevens zijn deze stukken digitaal in te zien op
de website velsen.nl via het menu Actueel/inzage (ontwerp)besluiten.
Tijdens deze periode van terinzagelegging, kan een ieder naar keuze mondeling of schriftelijke zienswijzen
inbrengen tegen de ontwerpomgevingsvergunning. Zienswijzen moeten worden gericht aan het college van
burgemeester en wethouders van Velsen, werkeenheid Vergunningen, Postbus 465, 1970 AL IJmuiden
(bezoekadres Dudokplein 1 te IJmuiden). Voor het kenbaar maken van mondelinge zienswijzen kunt u contact
opnemen met de werkeenheid Vergunningen, telefoon 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
Reyndersweg 1, aanleggen boardwalk en terreinverharding nabij de Noordpier (23/03/2017) 2182-2017
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 Openstellingsvergunning Wijkertunnel
Burgemeester en wethouders van Velsen maken bekend dat voor de wijziging van 2x3 naar 2x2 rijstroken van
de Wijkertunnel een openstellingsvergunning als bedoeld in artikel 8a van de Wet aanvullende regels veiligheid
wegtunnels is verleend (23/03/2017) 7568-2017.

Verleende omgevingsvergunningen - reguliere procedure
Het college van Burgemeester en wethouders van Velsen heeft omgevingsvergunning verleend voor:
IJmuiden
Kennemerstrand 800, vernieuwen toegangspad, plaatsen 5 afvalcontainers, verplaatsen van een toiletunit
(21/03/2017) 2002-2017;
Kennemerstrand 160 te IJmuiden het plaatsen van een overkapping bij Trampolinecentrum Springvloed (22/03/2017)
2684-2017;
Van Linschotenstraat 15, wijzigen zijgevel (23/03/2017) 6744-2017;
nabij Jupiterstraat 25 en Mercuriusstraat 15, plaatsen 2 poortdeuren (afsluiten achterom) (23/03/2017) 5083-2017.
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Velsen-Zuid
's Gravenlust 37, plaatsen van een prijzenzuil (23/03/2017) 4250-2017.
Santpoort-Noord
Bonairestraat 18, het bouwen dakopbouw (nokverhoging) op de tweede verdieping (23/03/2017) 2475-2017.
Velsen-Noord
Grote Hout- of Koningsweg 58, veranderen en vergroten van een woning (23/03/2017) 3548-2017.

APV artikel 2:17 Evenementen
Velsen-Zuid
ZorgSpecialist Loop, start/finishlocatie Rabobank IJmondstadion, Minister van Houtenlaan 123 te Velsen-Zuid, 14
mei 2017, 23053-2016 (22/03/2017).
IJmuiden
Standzesdaagse, sportcomplex SVIJ Planetenweg 271 IJmuiden, 26 en 27 juli 2017, 2710-2017 (22/03/2017).

2. Belijning Wenckebachstraat Velsen-Noord
Bij de spoorwegovergang op de Wenckebachstraat in Velsen-Noord komen met enige regelmaat onveilige
verkeersituaties voor. Bij filevorming op de rechterrijstrook richting de Velsertunnel wordt de
spoorwegovergang vrijgehouden door automobilisten. Er zijn automobilisten die deze vrijgehouden ruimte
gebruiken om in te voegen om zo een deel van de wachtrij voorbij te kunnen rijden. Het komt voor dat ze
daarbij op het spoor stil komen te staan. Als er op dat moment een trein aankomt ontstaat er een zeer
gevaarlijke situatie.
Dit probleem is door de gebruiker van het spoor, Tata-steel, aangekaart bij de beheerder van de weg, de
gemeente Velsen. Om het voorsorteren op de spoorwegovergang terug te dringen, heeft de gemeente Velsen
de belijning op de Wenckebachstraat aangepast. Het wegvak waar moet worden voorgesorteerd is vlak na de
fietsoversteek gelegd. Voorsorteren op de spoorwegovergang is daardoor niet meer toegestaan.Het aanpassen
van de belijning op de Wenckebachstraat is meegenomen met het jaarlijkse onderhoud van belijning in Velsen.
De maatregel is onlangs uitgevoerd.
Tata-steel en de gemeente Velsen gaan ervan uit dat deze maatregel een positief effect op de
verkeersveiligheid op de Wenckebachstraat zal hebben. Weggebruikers (waaronder bewoners van VelsenNoord en werknemers van Tata-steel) worden opgeroepen zich aan de verkeersregels te houden en niet meer
van rijstrook te wisselen ter plaatse van de spoorwegovergang.

3. Gehandicaptenparkeerplaatsen
Burgemeester en wethouders hebben besloten een individuele gehandicaptenparkeerplaats aan te leggen voor
het volgende percelen:
Bramenvlak 31 in IJMUIDEN
Meeuwenlaan 26 in IJMUIDEN
Duinlustparkweg 76 in SANTPOORT-ZUID
Tuindersstraat 74 in 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
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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.

4. Kennisgeving anterieure overeenkomst
De gemeente heeft op 21maart 2017 een anterieure overeenkomst van grondexploitatie gesloten als bedoeld in
artikel 6.24 Wro ten aanzien van het plangebied ‘Blekersduin te Santpoort-Zuid’.
De navolgende kadastrale percelen maken deel uit van het plangebied: gemeente Velsen, sectie F, nummers
7079, 7499, 7500, 8182, 8183, 9095, 9096 en 9186.
De overeenkomst heeft betrekking op de realisatie van een supermarkt, woningbouw, parkeervoorzieningen en de
openbare ruimte.
Een zakelijke beschrijving van de inhoud van de overeenkomst ligt vanaf 3 april 2017 tot en met 12 mei 2017
ter inzage op het gemeentehuis, Dudokplein 1 in IJmuiden. Het gemeentehuis is geopend van maandag tot en
met vrijdag van 08.00 uur tot 17.00 uur. Op donderdag van 08.00 uur tot 20.00 uur. Bezwaar of beroep tegen
genoemde overeenkomsten is niet mogelijk.

5. Verkeersmaatregel
Burgemeester en wethouders van de gemeente Velsen hebben besloten:
voor de duur van de bouwwerkzaamheden (realisatie van woningen) een parkeerverbod in te stellen aan de
zuidzijde van het oost-west lopende deel van de Geleenstraat te IJmuiden door middel van het plaatsen van
de borden E1 (3x) zoals bedoeld in bijlage 1 van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 en
een onderbord met twee pijlen (wijzend naar links en rechts).

Mogelijkheid van bezwaar
Belanghebbenden kunnen ingevolge de Algemene wet bestuursrecht binnen een termijn van 6 weken na de
datum waarop het besluit elektronisch is bekend gemaakt in de digitale Staatscourant, 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 gehele verkeersbesluit kan worden ingezien bij het Klant Contact Centrum aan het Dudokplein 1 te
IJmuiden. Vanaf 1 januari 2013 vindt formele publicatie van verkeersbesluiten plaats in de digitale
Staatscourant.

6. Voorontwerpbestemmingsplan IJmuiden Oost
Aankondiging
Burgemeester en wethouders zijn voornemens de gemeenteraad voor te stellen een nieuw bestemmingsplan
vast te stellen voor het oostelijk deel van IJmuiden.
Aanleiding
Het bestemmingsplan voorziet in de vervanging van (delen van) verschillende oudere bestemmingsplannen die
aan actualisering toe zijn. Het bestemmingsplan beoogt een eigentijdse planologische regeling te geven voor dit
plangebied. Ook worden enkele ontwikkelingen mogelijk gemaakt.
Ligging plangebied
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Het bestemmingsplan wordt begrensd door Het Noordzeekanaal, de oude spoorlijn/HOV tracé, het duingebied,
en de westzijde van het stadspark. De bestemmingsplannen IJmuiden Centrum en HOV zijn actueel en maken
daarom geen deel uit van IJmuiden Oost.

Plan inzien
Het voorontwerpbestemmingsplan IJmuiden Oost (idn: NL.IMRO.0453.BP0700IJMUIDENOOS1-V001) ligt met
ingang van 31 maart 2017 gedurende zes weken voor een ieder ter inzage in het gemeentehuis, Dudokplein 1,
IJmuiden en de centrale bibliotheek, Dudokplein 16, IJmuiden. Daarnaast is het plan digitaal in te zien op
www.ruimtelijkeplannen.nl.
Naast het voorontwerpbestemmingsplan liggen tevens de daarop betrekking hebbende onderzoeken en
rapportages ter inzage.
Inspraakreactie indienen
Gedurende de termijn dat het plan ter inzage ligt, kunt u een inspraakreactie indienen op het
voorontwerpbestemmingsplan. Dit doet u door een brief te richten aan het college van burgemeesters en
wethouders van Velsen, Postbus 465, 1970 AL IJmuiden, onder vermelding van “inspraakreactie
bestemmingsplan IJmuiden Oost”, of per e-mail aan ro@velsen.nl. Vergeet daarbij niet uw adres te vermelden.
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Voor het indienen van mondelinge inspraakreactie kunt u een afspraak maken met de behandelend ambtenaar,
de heer S.F. van Putten, via telefoonnummer 0255-567200.
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