Week 18, 5 mei 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 april 2016
tot en met 29 april 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
Groeneweg ong., kappen 2 bomen (29/04/2016) 7779-2016;
Edisonstraat 14 RD, legaliseren dakterras (28/04/2016) 7646-2016;
Esdoornstraat 14, verwijderen bestaande dakopbouw en plaatsen nieuwe dakopbouw (26/04/2016) 75882016.
Driehuis
Busken Huetlaan 27, plaatsen kozijn zijgevel (29/04/2016) 7798-2016;
Driehuizerkerkweg 111, plaatsen installatie t.b.v. mobiele telecommunicatie in toren kerk (26/04/2016) 75562016.
Santpoort-Noord
Kerkerinklaan 35, plaatsen erker en vergroten dakkapel (28/04/2016) 7674-2016.
Velsen-Zuid
Rijksweg 134, herstellen Centraal Plateau, opnieuw aanleggen historische Reposoirs en aanbrengen nieuwe
halfverharding op bijbehorende lanen (28/04/2916) 7714-2016.
Santpoort-Zuid
Geen mededelingen.
Velserbroek
Geen mededelingen.
Velsen-Noord
Kraandrijverstraat ong., oprichten bedrijfsgebouw (29/04/2016) 7787-2016.

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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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:
Velserbroek
Floraronde 46, wijzigen voorgevel (26/04/2016) 4059-2016.

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
M.K. Hofstedestraat 43, plaatsen dakkapel (28/04/2016) 1792-2016;
Marconistraat 16, vervangen erker (28/04/2016) 5134-2016;
De Noostraat 3 t/m 157 en Van Broekhuijsenstraat 24 t/m 28, renoveren 81 woningen (03/05/2016) 17342-2015;
Zeeweg 251, plaatsen dakopbouw en privacy scherm (03/05/2016) 6212-2016;
Westerduinweg 4, plaatsen 3 opslagsilo’s (03/05/2016) 5835-2016.
Driehuis
Wolff en Dekenlaan ong., plaatsen mast t.b.v. mobiele telecommunicatie (28/04/2016) 1968-2016.
Santpoort-Noord
Westerhoevelaan 12, plaatsen 2 dakkapellen (voor- en achtergevel) (28/04/2016) 5571-2016;
Duin- en Kruidbergerweg ong., handelen in strijd met bestemmingsplan/gebruik stuk weiland als parkeerterrein
(26/04/2016) 1738-2016;
Marowijnestraat 1, vergroten woning en berging (26/04/2016) 3344-2016.
Santpoort-Zuid
Geen mededelingen.
Velsen-Zuid
Park Velserbeek, kappen 4 bomen (02/05/2016) 6544-2016.
Velsen-Noord
Geen mededelingen.
Velserbroek
Rijksweg 323a, plaatsen groendrager en wijzigen bestemming (03/05/2016) 4434-2016;
Hofgeesterweg 10, vergroten woning met uitbouw (26/04/2016) 5470-2016.

Vergunningen Algemene Plaatselijke Verordening
APV artikel 2:17 Evenementen
Re-enactment op 4 juni 2016 van 10.00 tot 20.00 uur en 5 juni 2016 van 10.00 tot 18.00 uur. Locatie: bij het
Bunkermuseum, Badweg 38 te IJmuiden (02/05/2016) 5986-2016.
APV artikel 5:5 Werkzaamheden buiten reguliere werktijden
HOV onderdoorgang Santpoort-Noord/Driehuis, van 13 mei 2016 t/m 17 mei 2016 (28/04/2016) 6310-2016.
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2. Inloopavond bestemmingsplan ‘Duingebied’
Inloopavond bestemmingsplan ‘Duingebied’
Op 10 mei houdt de gemeente Velsen een inloopavond naar aanleiding van het voorontwerp van het
bestemmingsplan ‘Duingebied’, dat momenteel ter inzage ligt. Belangstellenden zijn tijdens de inloopavond
welkom tussen 19.00 en 20.30 in Dorphuis Het Terras, Dinkgrevelaan 17 in Santpoort-Noord.
Op de inloopavond is er gelegenheid tot het inzien van het voorontwerpbestemmingsplan en tot het stellen
van vragen. Tijdens de bijeenkomst kunnen geen inspraakreacties worden ingediend, dit kan schriftelijk
gedurende de inspraaktermijn.
Het bestemmingsplan regelt per pand of perceel wat de bouw- en gebruiksmogelijkheden zijn.
Bestemmingsplannen worden elke 10 jaar herzien. Het betreft een actualiserend bestemmingsplan. In het
bestemmingsplan worden enkele (toekomstige) ontwikkelingen mogelijk gemaakt. Het
voorontwerpbestemmingsplan ligt sinds 1 april ter visie en kan digitaal bekeken worden via de gemeentelijke
website.
.

3. Bekendmaking Besluit Bodemkwaliteit
Nota bodembeheer regio IJmond
Het college van burgemeester en wethouders heeft op 12 april 2016 op grond van artikel 44 van het Besluit
bodemkwaliteit de ontwerp Nota bodembeheer regio IJmond met bodemkwaliteitskaarten voor het Velsense
grondgebied vastgesteld.
Inzage en zienswijzen
De Nota bodembeheer ligt van 29 april tot 10 juni 2016 ter inzage bij de receptie van het stadhuis, Dudokplein
1 te IJmuiden en bij de Omgevingsdienst IJmond, Stationsplein 48b te Beverwijk. De Nota bodembeheer is te
groot om hierbij te publiceren, maar is te vinden op de website van gemeente Velsen: www.velsen.nl.
Tijdens deze termijn kunnen schriftelijke of mondelinge zienswijzen worden ingebracht bij het college van
burgemeester en wethouders van Velsen Postbus 465 1970AL IJmuiden.
Algemene informatie
Voor inzage in stukken kunt u op werkdagen telefonisch een afspraak maken tussen 09.00 uur en 17.00 uur
bij Omgevingsdienst IJmond.
Bezoekadres: Stationsplein 48b, Beverwijk. Postadres: Postbus 325, 1940 AH Beverwijk.
Telefoon: (0251) 26 38 63. Fax: (0251) 26 38 88. E-mail: info@odijmond.nl
Stukken liggen tevens ter inzage bij de receptie van het gemeentehuis op werkdagen tussen 09.00 en 16.00
uur en op donderdagavond tussen 18.00 en 20.00 uur.
Bezoekadres: Dudokplein 1, IJmuiden. Telefoon: (0255) 567200 of 140255. Fax: (0255)567760.
E-mail: info@velsen.nl

4. Kapmelding
Na inspectie is gebleken, dat 2 Italiaanse populieren aan het Franciscuspad in IJmuiden in slechte conditie
verkeren. Deze bomen worden gerooid.

5. Vervolg vergadering IJmondcommissie op 10 mei 2016
Plaats: Het gemeentehuis, ingang Plein 1945 te IJmuiden
Tijd: 19.30 uur
Voorzitter: Mw. H. Kat
1
2
3
4
5



Opening en mededelingen
Regionale Detailhandelsvisie IJmond
(behandeling tweede instantie)
Informatievisie 2016 – 2020 IJmond gemeenten
Verordening cliëntparticipatie Participatiewet 2016
Sluiting
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De vergadering van de IJmondcommissie is openbaar. Indien u gebruik wilt maken van het spreekrecht, kunt
u zich tot aanvang van de vergadering melden bij de regiogriffier Arjen Overbeek: griffie@regioijmond.nl

6. Raadsvergadering 12 mei 2016
Locatie: het gemeentehuis, ingang Plein 1945 te IJmuiden
aanvang 19.30 uur
1. Opening en mededelingen
2. Actualiteitenuurtje*
inspreken inwoners
vragenhalfuurtje raadsleden
3. Vaststellen van de agenda
4. Vaststellen notulen en besluitenlijst raadsvergadering van 10 maart en 7 april 2016
5. Lijst van aan de raad gerichte brieven
6. Terugkoppeling uit samenwerkingsverbanden
7. Benoeming lid Raad van Toezicht Stichting Openbaar Primair Onderwijs IJmond
8. Besluit tot oplegging geheimhouding met betrekking tot de Meerjaren prognose grondexploitaties
(Mpg) als bijlage bij de Jaarstukken 2015
9. Bijdrage Sluis en Haven Informatiepunt
10. Structuurvisie Velsen
11. Opdrachtformulering evaluatie samenwerking IJmond
12. Sluiting
*Actualiteitenuurtje
Inwoners die zich van te voren hebben aangemeld kunnen gedurende 2 minuten een boodschap meegeven
aan de gemeenteraadsleden. Dit is niet bedoeld om in te spreken over onderwerpen die op de agenda staan,
maar om andere actuele en/of dringende zaken onder de aandacht van de gemeenteraadsleden te brengen.
Deze inbreng moet wel betrekking hebben op onderwerpen waar de gemeenteraad over gaat of die relevant
zijn voor de gemeenteraad. Wilt u gebruik maken van het actualiteitenuurtje dan kunt u zich tot woensdag 11
mei 2016, 16.00 uur aanmelden bij de raadsgriffie: 0255-567502 of via e-mail: griffie@velsen.nl
De agenda en onderliggende stukken staan op de website van de gemeenteraad:
raad.velsen.nl/vergaderingen Via deze website zijn alle vergaderingen rechtstreeks te volgen of achteraf terug
te zien of te beluisteren. RTV Seaport zendt een rechtstreeks verslag uit via internet (www.rtvseaport.nl) en
hun TV kanaal.
De Nieuwsbrief Raadsplein ligt ter inzage in de publiekshal van het gemeentehuis, evenals bij de
bibliotheken in IJmuiden en Velserbroek. Abonneren op de digitale nieuwsbrief kan door adresgegevens en emailadres te mailen naar raadsplein@velsen.nl
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