Week 13, 31 maart 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.
2.
3.
4.

Aanvragen en verleende omgevingsvergunningen
Inspraak Voorontwerpbestemmingsplan ‘Duingebied’ en kennisgeving artikel 1.3.1 BRO
Publicatie beslissingen ingevolge artikel 2.21 en 2.60 wet BRP
RECTIFICATIE Zesde wijziging Gemeenschappelijke Regeling Omgevingsdienst IJmond

1. Aanvragen en verleende omgevingsvergunningen
Ingediende aanvragen om omgevingsvergunning
Burgemeester en wethouders van de gemeente Velsen maken bekend dat zij in de periode van 19 maart
2016 tot en met 25 maart 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
Edisonstraat 5, wijzigen voorgevel en legaliseren appartementen (24/03/2016) 5331-2016;
Forteiland 10, plaatsen tijdelijke overkapping (25/03/2016) 5358-2016.
Driehuis
Geen mededelingen.
Santpoort-Noord
Duin- en Kruidbergerweg 60, tijdelijke parkeerplaats (24/03/2016) 5304-2016;
Hoofdstraat t.o. 234, kappen boom (21/03/2016) 5124-2016.
Velsen-Zuid
Middendorpstraat 1, wijzigen woning (intern)(22/03/2016) 5267-2016;
Dr. Kuyperlaan 44, wijzigen voorgevel (23/03/2016) 5216-2016.
Santpoort-Zuid
Bloemendaalsestraatweg 13 en 13A,samenvoegen twee woningen (25/03/2016) 5395-2016;
Louise de Colignylaan 36, plaatsen dakkapel (zijgevel)(22/03/2016) 5173-2016.
Velserbroek
Geen mededelingen.
Velsen-Noord
Reyndersweg ong., plaatsen zeecontainers (22/03/2016) 5178-2016.

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

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:
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IJmuiden
Pontweg 1 D, vervangen remmingwerken (24/03/2016) 1957-2016.

Ontwerp last onder dwangsom – uitgebreide procedure
Burgemeester en wethouders van Velsen maken bekend dat zij het voornemen hebben een last onder
dwangsom op te leggen met betrekking tot 12 zonder omgevingsvergunning opgerichte
opstallen/bouwwerken op het perceel Bloemendaalsestraatweg 4A, kadastraal bekend gemeente Velsen,
sectie F, onder nummer 7643 en 1 zonder omgevingsvergunning opgerichte bouwwerken op het perceel aan
de oostzijde van de spoorlijn, kadastraal bekend gemeente Velsen, sectie F, onder nummer 868. De
ontwerp-last onder dwangsom en de bijbehorende stuk ligt met ingang van vrijdag 1 april 2016 gedurende zes
weken ter inzage bij de afdeling Publiekszaken. Tevens zijn deze stukken digitaal in te zien op de website
www.velsen.nl via het menu actueel / Inzage (ontwerp)besluiten. Tijdens deze periode van terinzagelegging,
kunnen belanghebbende(n) naar keuze mondeling of schriftelijk zienswijzen inbrengen tegen de ontwerp- last
onder dwangsom. Zienswijzen moeten worden gericht aan het college van burgemeester en wethouders van
Velsen, Afdeling Publiekszaken, cluster Toezicht en Handhaving, Postbus 465, 1970 AL IJmuiden
(bezoekadres Dudokplein 1 te IJmuiden). Voor het kenbaar maken van mondelinge zienswijze kunt u contact
opnemen met het Cluster Toezicht en Handhaving, telefoon 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
Zandershof 45, wijzigen bestemming naar wonen (24/03/2016) 442-2016.
Driehuis
Driehuizerkerkweg 123 en 123 DI (missiehuis), wijzigen indeling van 2 gebouwen voor een periode van ten hoogste
10 jaar (24/03/2016).
Santpoort-Noord
Roos en Beeklaan 22, plaatsen liftschacht (24/03/2016) 2919-2016;
Kerkerinklaan 30, maken doorbraak (24/03/2016) 3939-2016.
Santpoort-Zuid
Vinkenbaan 22, gedeeltelijk slopen en wijzigen van een monument en kappen 3 bomen (29/03/2016) 18853-2016;
Vinkenbaan 8, maken doorbraak (24/03/2016) 3776-2016.
Velsen-Zuid
Geen mededelingen.
Velsen-Noord
Geelvinckstraat 101, plaatsen dakkapel voor- en achterzijde (24/03/2016) 3288-2016.
Velserbroek
Geen mededelingen.
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Vergunningen Algemene Plaatselijke Verordening
APV artikel 2:17 Evenementen
Koningsdag op 27 april 2016 van 13.00 tot 19.00 uur. Café Cheers Kennemerlaan te IJmuiden (tussen
Houtmanstraat en Moerbergplantsoen) (24/03/2016) 2109-2016.

2. Inspraak Voorontwerpbestemmingsplan ‘Duingebied en
kennisgeving artikel 1.3.1 BRO
Besluit ruimtelijke ordening (artikel 1.3.1 Bro)
Burgemeester en Wethouders maken overeenkomstig artikel 1.3.1 Besluit ruimtelijke ordening, bekend dat zij
een nieuw bestemmingsplan gaan opstellen voor het duingebied en de binnenduinrand van Velsen. Op grond
van artikel 1.3.1, lid 2 Bro wordt hier gemeld dat geen gelegenheid wordt geboden om zienswijzen omtrent dit
voornemen naar voren te brengen. Ook wordt geen onafhankelijke instantie in de gelegenheid gesteld advies
uit te brengen over dit voornemen. Op het voorontwerpbestemmingsplan is wel inspraak mogelijk.

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 kleine ontwikkelingen mogelijk
gemaakt.

Ligging plangebied - Het plangebied omvat een groot deel van het natuurgebied Duin- en Kruidberg, de
Heerenduinen en het binnenduinrandgebied tussen IJmuiden en Santpoort-Zuid, aan de oostzijde grenzend
aan de spoorlijn.

Plan inzien - Het voorontwerpbestemmingsplan Duingebied (idn: NL.IMRO.0453.BP0600DUINGEBIED1V001) ligt met ingang van 1 april 2016 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.n.

Inloopavond - Tijdens de periode dat het voorontwerp ter inzage ligt zal een inloopavond worden
georganiseerd. De datum en locatie hiervan worden binnenkort bekend gemaakt.

Inspreken - 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:
College van burgemeester en wethouders
Postbus 465
1970 AL IJmui¬den
onder vermelding van ‘inspraakreactie bestemmingsplan Duingebied’, of per e-mail aan ro@velsen.nl.
Vermeldt u daarbij a.u.b. wel uw postadres.

3. Publicatie beslissingen ingevolge artikel 2.21 en 2.60 wet BRP
Burgemeester en wethouders maken bekend dat na uitvoerig onderzoek is gebleken dat onderstaande
personen niet meer woonachtig zijn op het adres waar zij in de Basisregistratie Personen (BRP) van de
gemeente Velsen staan ingeschreven. Hun persoonslijst zal daarom worden opgeschort met als reden:
verblijfplaats onbekend. Dit betekent dat zij daardoor formeel niet meer in Nederland woonachtig zullen zijn.
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Het betreft de volgende personen:

Ahmedova,N.
Batal,M.
Beliën,J.F.
Bosman,R.H.
Buis,G.B.
Ciesielska,M.J.
Czajkowski,A.
Dachretzis,N.
Dachretzis,M.
Fryc,M.P.
Gwiżdż,R.K.
Haliloglu,B.
Haliloglu,K.
Heems van,W.
Jelloul ,E.M.
Jelloul,N.
Ji,J.
Kenter,E.A.
Klat,K.

geb.26-07-1980
geb.25-08-1987
geb.11-12-1969
geb.10-01-1988
geb.15-05-1992
geb.18-07-1983
geb.20-02-1980
geb.05-04-1993
geb.05-03-1996
geb.22-06-1979
geb.23-01-1981
geb.25-12-1974
geb.11-04-1975
geb.03-03-1990
geb.26-02-1992
geb.13-08-1997
geb.28-03-1987
geb.16-03-1971
geb.07-03-1993

Klumper,R.
Kroes,O.
Krylovas,D.
Lorenc,S.J.
Mathkor,K.H.
Mienis,J.
Mo,X.
Mockevicius,K.
Reynolds,J.V.
Romkes,C.
Sarabon,T.J.
Richter,S.
Ruiten van,R.
Sviridova,I.
Timmerman,D.G.H.
Verbeek,T.J.A.
Zeaiter,A.
Zheng,X.

geb.19-02-1963
geb.07-06-1982
geb.20-04-1986
geb.17-07-1978
geb.01-07-1952
geb.20-09-1973
geb.26-12-1971
geb.02-01-1982
geb.17-09-1959
geb-03-01-1996
geb.15-11-1972
geb.14-02-1978
geb.22-04-1986
geb.19-11-1960
geb.05-01-1968
geb.21-09-1987
geb.05-04-1981
geb.26-01-1989

Voor informatie kunt u terecht bij de Publiekszaken, werkeenheid Burgerzaken, tel. (0255) 567200.
Bezwaren
Belanghebbenden kunnen ingevolge de Algemene wet bestuursrecht binnen een termijn van 6 weken na de
dag waarop het besluit is bekendgemaakt, 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.

4. RECTIFICATIE Zesde wijziging gemeenschappelijke regeling
Omgevingsdienst IJmond
Burgemeester en wethouders van gemeente Velsen maken bekend dat:
De burgemeester op 12 januari 2016 heeft besloten uit de Gemeenschappelijke Regeling
Omgevingsdienst IJmond te treden;
Het college van burgemeester en wethouders op 12 januari 2016 heeft besloten de zesde wijziging
van de Gemeenschappelijke Regeling Omgevingsdienst IJmond vast te stellen;
De gemeenteraad op 25 februari 2016 heeft besloten uit de Gemeenschappelijke Regeling
Omgevingsdienst IJmond te treden en het college toestemming te verlenen tot het vaststellen van de
zesde wijziging van de Gemeenschappelijke Regeling Omgevingsdienst IJmond.
Omgevingsdienst IJmond is een samenwerkingsverband van de gemeenten Beemster, Beverwijk, Haarlem,
Heemskerk, Purmerend, Uitgeest en Velsen en provincie Noord-Holland op het gebied van onder meer
milieutaken. De zesde wijziging van de Gemeenschappelijke Regeling Omgevingsdienst IJmond is ingegeven
door de wijziging van de Wet gemeenschappelijke regelingen per 1 januari 2015.
Inwerkingtreding
De gewijzigde regeling treedt in werking met ingang van 1 april 2016.
Ter inzage
De integrale tekst van de Gemeenschappelijke Regeling Omgevingsdienst IJmond zoals deze luidt tot en met
de zesde wijziging is gepubliceerd in het elektronisch gemeenteblad van de gemeente Velsen. Tevens ligt de
regeling 12 weken ter inzage bij de receptie van het stadhuis, Dudokplein 1 te IJmuiden. Deze verordening
wordt ook gepubliceerd op de website van de gemeente Velsen: www.velsen.nl.
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