Week 9, 3 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-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 20 februari
2016 tot en met 26 februari 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
Geen mededelingen.
Driehuis
Waterloolaan 20, vergroten 1ste verdieping, oprichten berging en kappen boom (23/02/2016) 3378-2016.
Santpoort-Noord
Hagelingerweg 132, wijzigen bedrijfspand in 2 appartementen (24/02/2016) 3446-2016;
Marowijnestraat 1, vergroten woning en berging (23/02/2016) 3344-2016.
Velsen-Zuid
Buitenhuizerweg 18, kappen 4 bomen (24/02/2016) 3441-2016;
Dr. Kuyperlaan 44, vergroten woning met uitbouw (23/02/2016) 3383-2016.
Santpoort-Zuid
Geen mededelingen.
Velserbroek
Geen mededelingen.
Velsen-Noord
Geelvinckstraat 101, plaatsen dakkapel voor- en achterzijde (22/02/2016) 3288-2016.

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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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:
Velserbroek
Linie 16, legaliseren berging (24/02/2016) 419-2016.
IJmuiden
Haringkade 18, plaatsen van een dakopbouw (26/02/2016) 520-2016.
Santpoort-Zuid
Brederoodseweg 43, plaatsen terrasoverkapping en privacyscherm (25/02/2016) 19087-2015.

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
Meidoornstraat 6, plaatsen dakopbouw (23/02/2016) 418-2016;
De Ruyterstraat 140, plaatsen dakopbouw (24/02/2016) 19560-2015;
Kerkweg 86 en 88, plaatsen dakopbouw (26/02/2016) 1590-2016;
Cepheusstraat 27, plaatsen rookgasafvoerkanaal (25/02/2016) 18658-2015;
Beekmansbos 1 t/m 85, plaatsen erfafscheiding (25/02/2016) 56-2016;
Eksterlaan 8, wijzigen bestemming maatschappelijke doeleinden naar woondoeleinden (25/02/2016) 17989-2015;
Zeeweg 121, plaatsen dakopbouw (24/02/2016) 17356-2015.
Driehuis
Duin- en Kruidbergerweg 1 A, plaatsen fietsenstalling/berging (24/02/2016) 4233-2016;
Driehuizerkerkweg 123 en 123 DI (Missiehuis), wijzigen gebruik naar wonen voor 2 panden en bijbehorend terrein
(23/02/2016) 688-2016.
Santpoort-Noord
Velserhooftlaan 20 (gemeentelijk monument), plaatsen extra buitendeur (25/02/2016) 2112-2016;
HOV tracé deelgebied 5+, uitvoeren grondbewerkingen en realiseren aansluiting Santpoortse Dreef (25/02/2016)
17382-2015.
Santpoort-Zuid
Wijnoldy Daniëlslaan 36, plaatsen dakkapel (24/02/2016) 1319-2016.
Velsen-Zuid
Geen mededelingen.
Velsen-Noord
Rooswijkweg 216, interne verbouwing/groot onderhoud (24/02/2016) 1719-2016.
Velserbroek
Spitsaak 19, plaatsen dakkapel (achtergevel)(26/02/2016) 93-2016.

Geweigerde omgevingsvergunningen
Het college van Burgemeester en wethouders van Velsen heeft een omgevingsvergunning geweigerd voor:
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Santpoort-Zuid
Willem de Zwijgerlaan 29, kappen boom (23/02/2/016)1965-2016.

Vergunningen Algemene Plaatselijke Verordening
APV artikel 2:17 Evenementen
Haarlem Night Skate Editie 2016, 1, 15 en 29 juni 2016 start- en finishlocatie het Polderhuis, Vestingplein 58
Velserbroek (24/02/2016) 250-2016;
Kermis Kennemerplein IJmuiden, 22 t/m 27 april 2016 (24/02/2016) 943-2016.

APV artikel 4:5 Werkzaamheden buiten reguliere werktijden
Broekbergenlaan, 4 en 5 maart 2016, start vrijdagochtend 06.00 uur tot zaterdag 20.00 uur en
Hoofdstraat, 11 en 12 maart 2016 (met eventuele uitloop naar 13 maart 2016), start vrijdagavond 19.00 uur en
zaterdagochtend 05.00 uur tot 21.00 uur (25/02/2016) u16.001149.

2. Kapmeldingen IJmuiden




1 meerstammige esdoorn weghalen tussen het Langevlak en het Zwartemierenvlak voor Langevlak nr 10
1 meerstammige esdoorn achter Zwartemierenvlak nr 67
(Beiden om de andere beplanting de ruimte te geven)
1 meerstammige abeel voor Langevlak nr 9 om te voorkomen dat hij gevaar gaat opleveren bij het pad.
Dit soort bomen kunnen makkelijk breken.

3. Verkeersmaatregel
Burgemeester en wethouders van de gemeente Velsen hebben besloten:
-

om 8 parkeerplaatsen aan te wijzen ten behoeve van het opladen van elektrische voertuigen door middel
van het plaatsen van borden E4, zoals bedoeld in bijlage I van het Reglement verkeersregels en
verkeerstekens 1990, met onderbord met de tekst ‘alleen om elektrische voertuigen op te laden’ en
onderbord ‘OB504’. De 8 parkeerplaatsen bevinden zich bij bestaande oplaadpalen op de volgende
locaties:
1. Velserduinweg te IJmuiden, nabij de westelijke oprit naar het Velserduinplein;
2. Burgemeester Weertsplantsoen te Santpoort-Noord, op het zuidoostelijke deel van de parallelweg
naast de twee algemene gehandicaptenparkeerplaatsen;
3. Aurora Bastion te Velserbroek, aan de noordoostelijke zijde van het parkeerterrein;
4. IJmuiderslag te IJmuiden, aan de westelijke zijde van de rondweg;
5. Dudokplein te IJmuiden, aan de zijde van het gemeentehuis;
6. Van Dalenlaan te Santpoort-Zuid, ter hoogte van huisnummer 171;
7. Roggeland te Velserbroek ter hoogte van basisschool ‘Het Anker’;
8. Minister van Houtenlaan te Velsen-Zuid, op het grote parkeerterrein.

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 de receptiebalie, stadhuis, Dudokplein 1 te IJmuiden.
Vanaf 1 januari 2013 vindt formele publicatie van verkeersbesluiten plaats in de digitale Staatscourant.

4. Wegafsluiting Breedbandweg en Wenckebachstraat
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De voor het weekend van 4-6 maart aangekondigde wegafsluiting Wenckebachstraat gaat vanwege
verwacht slecht weer niet door. De werkzaamheden worden 2 weken opgeschoven naar het weekend
van 18-20 maart.
De plannning is nu als volgt:
In de weekenden van week 10 en van week 11 zullen asfalteringswerkzaamheden leiden tot enkele
wegafsluitingen en bijbehorende omleidingsroutes. De werkzaamheden vangen beide weekenden aan op
vrijdagavond 19.00u en zullen naar verwachting in de loop van zondag, of uiterlijk maandagochtend 05.00u
kunnen worden afgerond.
In het weekend van week 10; (11 - 13 maart) wordt de hoofdrijbaan van de Breedbandweg tussen de
Wenckebachstraat en de Witte Hekweg afgesloten voor verkeer in beide richtingen. Verkeer wordt dan
omgeleid via de Wenckebachstraat, Staalstraat, Rooswijkweg. Behoudens bij wegkruisingen ondervindt het
(brom-)fietsverkeer geen hinder van de werkzaamheden op de hoofdrijbaan.
In het weekend van week 11; (18 - 20 maart) wordt de hoofdrijbaan van de Wenckebachstraat voor verkeer
vanaf de kruising Grote Hout of Koningsweg naar de spoorwegovergang afgesloten voor alle verkeer in
oostelijke richting. Uitgaand verkeer wordt omgeleid via de zuidelijke route om Velsen-Noord. Het tankstation
aan de Wenckebachstraat is tijdens de wegafsluiting uiteraard niet bereikbaar.
Verkeer in tegengestelde richting, vanaf de N197 in westelijke richting (richting Tata/sportpark Rooswijk),
ondervindt geen hinder en kan gewoon door. (Brom-)fietsers kunnen in principe hun normale routes
gebruiken, al zullen zij op enkele momenten, ter plaatse van de oversteek nabij de spoorwegovergang,
beperkte hinder kunnen ondervinden.
In geval de weersomstandigheden de werkzaamheden in een weekend onmogelijk maken worden alle dat
betreffende weekend uit te voeren werkzaamheden verplaatst.
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