Week 27, 7 juli 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. Aanvragen en verleende omgevingsvergunningen
2. Verkeersmaatregelen
3. Raadsvergadering 13 juli 2016

1. Aanvragen en verleende omgevingsvergunningen
Ingediende aanvragen om omgevingsvergunning
Burgemeester en wethouders van de gemeente Velsen maken bekend dat zij in de periode van 25 juni 2016
tot en met 1 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
Keizer Wilhelmstraat 1, brandveilig gebruik gebouw (29/06/2016) 12339-2016;
Keizer Wilhelmstraat 1, legaliseren brandcompartimenten en gelijkwaardige oplossingen (27/06/2016) 123552016;
Egmondstraat 10, plaatsen tijdelijke kantoorruimte en berging (28/06/2016) 12474-2016.
Driehuis
Hofdijklaan 19a, plaatsen dakkapel (30/06/2016) 12725-2016.
Santpoort-Noord
Kerkerinklaan 57, plaatsen dakkapel (voorgevel)(28/06/2016) 12509-2016.
Velsen-Zuid
Thorbeckelaan 3, kappen 3 bomen (26/06/2016) 12258-2016.
Santpoort-Zuid
Bruno Klauwersstraat 5, plaatsen dakkapel (01/07/2016) 12811-2016.
Velserbroek
Geen mededelingen.
Velsen-Noord
Gildenlaan 435, kamergewijze verhuur (30/06/2016) 12687-2016.

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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Velsen-Noord
Reyndersweg ong., aanleggen wandelpaden (30/06/2016) 7114-2016.

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
Esdoornstraat 14, plaatsen nieuwe opbouw (04/07/2016) 7588-2016;
De Ruyterstraat 86, plaatsen dakopbouw (04/07/2016) 9792-2016;
Prins Hendrikstraat ong., wijzigen constructie (bouwmethodiek)(28/06/2016) 8112-2016.
Velsen-Zuid
Geen mededelingen.
Driehuis
Geen mededelingen.
Santpoort-Noord
Santpoortse Dreef ong., aanleggen brug (HOV deelgebied 5+) (01/07/2016) 9682-2016;
Groenelaantje 11, vervangen asbest schuurdak (04/07/2016) 9510-2016.
Santpoort-Zuid
Geen mededelingen.
Velsen-Zuid
Ver Loren van Themaatlaan 7, plaatsen toegangshek en hekwerk (04/07/2016) 7258-2016.
Velsen-Noord
Geen mededelingen.
Velserbroek
Geen mededelingen.

Geweigerde omgevingsvergunningen
Het college van Burgemeester en wethouders van Velsen heeft een omgevingsvergunning geweigerd voor:
IJmuiden
Edisonstraat 14 rd, legaliseren dakterras (01/07/2016) 7646-2016.

Vergunningen Algemene Plaatselijke Verordening
APV artikel 2:17 Evenementen
Zomerfestival muziek Kennemerplein van 20 t/m 24 juli 2016, Locatie: Kennemerplein, Moerbergplantsoen, deel
van de Napierstraat, Van Poptaplantsoen, Homburgstraat te IJmuiden, (29/06/2016) 4799-2016.
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2. Verkeersmaatregelen
Burgemeester en wethouders hebben besloten een individuele gehandicaptenparkeerplaats aan te leggen
voor het volgende percelen:
-

Rijnstraat 106 IJMUIDEN
Casembrootstraat 31 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
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.

3. Raadsvergadering 13 juli 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 29 juni 2016

5

Terugkoppeling uit samenwerkingsverbanden
Besluitvorming

6

Gewijzigde verordening startersleningen Velsen 2013

7

Jaarrekening en jaarverslag 2015 gemeente Velsen (inclusief accountantsverklaring) – dit
agendapunt is onder voorbehoud

8

Motie 9 van 2016- Inzet woonfonds voor verduurzaming wonen

9

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 dinsdag 12 juli
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2016, 16.00 uur aanmelden bij de raadsgriffie: 0255-567502 of via e-mail: griffie@velsen.nl.
U ontvangt per e-mail een bevestiging met een uitgebreide uitleg.
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.
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