Week 31, 4 augustus 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.
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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 23 juli 2016
tot en met 29 juli 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
Kruisbeeklaan 9, plaatsen serre (29/07/2016) 15159-2016;
Banjaertstraat 14 en 16, wijzigen bedrijfsruimte in 5 appartementen (23/07/2016) 14655-2016.
Driehuis
Geen mededelingen.
Santpoort-Noord
Geen mededelingen.
Velsen-Zuid
Geen mededelingen.
Santpoort-Zuid
Brederoodseweg 41, plaatsen tijdelijke stacaravan (26/07/2016) 14877-2016;
Willem de Zwijgerlaan 70, plaatsen dakkapel (28/07/2016) 14998-2016.
Velserbroek
Geen mededelingen.
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

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
Radarstraat 133, vergroten berging (28/07/2016) 11723-2016;
Casembrootstraat 58, plaatsen 3 lokalen, dakkapel en vervangen kozijnen (28/07/2016) 9972-2016.
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Santpoort-Noord
Frans Netscherlaan 13, vervangen bestaande dakkapel door grotere dakkapel gedeeld met buren huisnr. 11
(26/07/2016) 10182-2016;
Frans Netscherlaan 11, vervangen dakkapel door grotere gedeelde dakkapel en interne verbouwing begane
grond (26/07/2016) 10181-2016;
Curaçoustraat 14, plaatsen dakopbouw (26/07/2016) 10769-2016;
Westerhoevelaan 19, plaatsen 2 dakkapellen (28/07/2016) 10241-2016.

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
Acaciastraat 14, plaatsen dakopbouw (29/07/2016) 11373-2016;
Trompstraat 47, plaatsen dakopbouw en dakkapel (voorgevel)(28/07/2016) 13909-2016;
Sparrenstraat 46, wijzigen voormalige Adelbertuskerk naar twee woningen, plaatsen kozijnen en dakterras
(27/07/2016)
10937-2016.
e
Havenkade 35, vergroten 2 verdieping (22/07/2016) 12018-2016;
Keetberglaan 302, wijzigen gevels en kapvorm, uitbouwen met (onderkeldering) garage en interne verbouwing
woning (25/07/2016) 8302-2016;
Egmondstraat 10, plaatsen tijdelijke kantoorruimte en berging (25/07/2016) 12474-2016;
Keizer Wilhelmstraat 1, legaliseren brandcompartimenten en gelijkwaardige oplossingen (22/07/2016) 12355-2016.
Deutzstraat 1 A, oprichten bedrijfshal (22/07/2016) 7125-2016.
Driehuis
Hofdijklaan 19 A, plaatsen dakkapel (01/08/2016) 12725-2016.
Santpoort-Noord
Fresiastraat 2, plaatsen 6 opslagcontainers (29/07/2016) 6948-2016;
Kerkerinklaan 14, plaatsen dakopbouw (26/07/2016) 10723-2016;
Stuyvesantstraat 10, plaatsen dakkapel (27/07/2016) 13064-2016;
Curacaostraat 10, vergroten 2e verdieping (26/07/2016) 8303-2016.
Santpoort-Zuid
Louise de Colignylaan 36, plaatsen raam in voorgevel 3e verdieping (02/08/2016) 10820-2016;
Willem de Zwijgerlaan 61, aanleggen horecaterras (26/07/2016) 10642-2016.
Velsen-Zuid
Oosteinderweg 38, plaatsen dakkapel (27/07/2016) 13743-2016.
Velsen-Noord
Reyndersweg ong., aanleggen wandelpaden (27/07/2016) 7114-2016.
Concordiastraat/Kraandrijverstraat ong., oprichten bedrijfsgebouw (25/07/2016) 7787-2016.
Velserbroek
Hélène Mercierstraat 18, legaliseren carport (29/07/2016) 10528-2016;
Linie 35 9000, vervangen dakbedekking (29/07/2016) 11201-2016.
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2. Verkeersmaatregel
Burgemeester en wethouders van de gemeente Velsen hebben besloten:
-

Een parkeerschijfzone (maximaal 2 uur) in te stellen op de ventweg van de Wijkerstraatweg (ter
hoogte van huisnummer 121 t/m 167a) te Velsen-Noord, geldende op maandag t/m zaterdag van 9:00
uur t/m 20:00 uur, door middel van het plaatsen van de verkeersborden E10 en E11 zoals bedoeld in
bijlage 1 van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 en onderbord “ma t/m za 9–20h”.

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.
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