Week 36, 8 september 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 27 augustus
2016 tot en met 2 september 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
Siriusstraat 20, legaliseren dakopbouw (01/09/2016) 17479-2016;
Velserduinplein ong., plaatsen bloemenkiosk (tijdelijk)(02/09/2016) 17562-2016.
Santpoort-Noord
Hoofdstraat ong., het houden van een kermis (02/09/2016) 17513-2016;
Molenveltlaan 14, verhogen nok en plaatsen dakkapel (31/08/2016) 17411-2016;
Hagelingerweg 251, aanleggen inrit (29/08/2016) 17151-2016;
Cotélaan 21, plaatsen dakopbouw (29/08/2016) 17153-2016.
Santpoort-Zuid
Vinkenbaan 8, kappen boom (30/08/2016) 17273-2016;
Wüstelaan 68 A, wijzigen constructie en aanbrengen buitengevelisolatie (01/09/2016) 17469-2016.

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:
IJmuiden
Lange Nieuwstraat ong., oprichten 78 woningen (05/09/2016) 13885-2016;
Platanenstraat 40, plaatsen dakopbouw (02/09/2016) 13709-2016.
Velsen-Noord
Reyndersweg 1, vernieuwen strandpaviljoen (31/08/2016) 13496-2016 .
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Santpoort-Noord
Kerkweg 14, vergroten woning met uitbouw (achterzijde)(02/09/2016) 13790-2016.

BESLUITEN
Verleende omgevingsvergunningen - reguliere procedure
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.
Het college van Burgemeester en wethouders van Velsen heeft omgevingsvergunning verleend voor:
IJmuiden
Dokweg 37, plaatsen garagedeur/rolluik (31/08/2016) 15378-2016.
Santpoort-Noord
Dinkgrevelaan 19 en 21, plaatsen dakkapel en erker (05/09/2016) 14370-2016;
Frans Netscherlaan 13, vergroten gekoppelde dakkapel voordakvlak en legaliseren dakkapel achterdakvlak
(06/09/2016)
10182-2016;
Curaçaostraat 14, plaatsen dakopbouw (02/09/2016) 10769-2016.
Velsen-Zuid
Thorbeckelaan 3, oprichten woning, slopen bestaande woning en kappen 2 bomen (02/09/2016) 8473-2016.

Vergunningen Algemene Plaatselijke Verordening
APV artikel 2:17 Evenementen
Unimog strand spektakel van 7 t/m 9 oktober 2016, start- en finishlocatie parkeerterrein IJmuiderstrand
(05/09/2016) 14511-2016.

2. Kapmelding
Velserbroek: 1 x driestammige Els ( Alnus) bij fietspad Langesloot hoek Watergentiaan. Dit ivm gevaar als
gevolg van afbreken stammen

3. Agenda sessies van de gemeenteraad Velsen op 15 september
2016
Locatie: gemeentehuis Velsen, ingang Plein 1945 in IJmuiden
Sessie 1: Raadzaal
19.30 - 21.00 uur:

Informatie voortgang dossier statushouders

Sessie 2: Schoonenbergzaal
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19.30-21.00 uur:

Verklaring van geen bedenkingen voor uitoefenen dierenartspraktijk in
tuincentrum Ranzijn Tuin&Dier te Velserbroek

Sessie 3: Rooswijkzaal
19.30 - 21.00 uur:

Beheerverordening begraafplaatsen Velsen 2016

Sessie 4: Raadzaal
21.30 - 23.00 uur:

Ambitiedocument kustplaats IJmuiden aan Zee 2016

Sessie 5: Schoonenbergzaal
21.30 - 23.00 uur:
Verordening Bedrijveninvesteringszone Havengebied IJmuiden
Sessie 6: Rooswijkzaal
21.30 - 23.00 uur:

Rekenkamercommissie-rapport “afhandeling van meldingen, klachten
en bezwaren”

De agenda en onderliggende stukken staan op de website van de gemeenteraad, raad.velsen.nl.
Op deze website kunt u de sessies in de raadzaal rechtstreeks en op een later tijdstip bekijken.
Van de sessies vanuit de overige vergaderzalen zijn audioverslagen af te luisteren op onze
website.
Inspreken tijdens de sessies:
Op de onderwerpen van de sessies kan worden ingesproken. Om in te spreken dient u zich tot
uiterlijk woensdag 14 september 2016 tot 16.00 uur aan te melden bij de raadsgriffie, tel. 0255
567502 of via e-mail: griffie@velsen.nl. Bij aanmelding graag het onderwerp, naam,
telefoonnummer en e-mailadres vermelden, zodat de griffie contact kan opnemen als er
wijzigingen of andere zaken besproken moeten worden.
Over de onderwerpen die op de agenda staan, kan ook digitaal een reactie worden gegeven.
Indien deze tijdig is ingeleverd (via e- mail naar griffie@velsen.nl) dan wordt uw reactie vóór de
sessie naar de raadsleden doorgestuurd.

4. Inloopbijeenkomst
Het college heeft het voorlopig ontwerp “Herinrichting Velserduinplein” vrijgegeven voor inspraak.
Dit ontwerp is op de website www.velsen.nl te raadplegen.
Wij nodigen belangstellenden uit voor de inloopbijeenkomst op donderdag 15 september 2016 van
17.00 tot 19.00 uur in het gemeentehuis Dudokplein 1 te IJmuiden. Hier wordt u in de gelegenheid
gesteld het ontwerp in te zien, vragen te stellen en opmerkingen te geven.
Schriftelijke reacties kunnen tot en met 13 oktober 2016 worden gestuurd naar het college van
burgemeester en wethouders, postbus 465, 1970 AL IJmuiden of via het contactformulier op de
website o.v.v. inspraak herinrichting Velserduinplein.

5. Inspraak voorontwerp bestemmingsplan Santpoort-Noord
Besluit
Burgemeester en wethouders maken overeenkomstig artikel 1.3.1 Besluit ruimtelijke ordening,
bekend dat zij voornemens zijn een nieuw bestemmingsplan op te stellen voor Santpoort-Noord.
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 en er wordt geen onafhankelijke
instantie in de gelegenheid gesteld advies uit te brengen over dit voornemen. Op het
voorontwerpbestemmingsplan is wel inspraak mogelijk.
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Aanleiding
Het bestemmingsplan Santpoort-Noord voorziet in de vervanging van (delen van) verschillende
oudere bestemmingsplannen die aan actualisering toe zijn. Het bestemmingsplan regelt per pand
of perceel wat de bouw- en gebruiksmogelijkheden zijn. Bestemmingsplannen worden elke 10 jaar
herzien. Het bestemmingsplan beoogt een eigentijdse planologische regeling te geven voor het
plangebied. Ook worden enkele ontwikkelingen mogelijk gemaakt zoals de ontwikkeling bij het
Motorhuis, aan de Dobbiuslaan en aan de Hoofdstraat – Terrasweg.
Ligging plangebied
Het plangebied omvat vrijwel de gehele woonkern van Santpoort-Noord.

Plan inzien
Het voorontwerpbestemmingsplan Santpoort-Noord (idn: NL.IMRO.0453.1500SANTPOORTNO1V001) ligt met ingang van vrijdag 9 september gedurende zes weken voor een ieder ter inzage.
Naast het voorontwerpbestemmingsplan liggen tevens de daarop betrekking hebbende
onderzoeken en rapportages ter inzage.
Gemeentehuis, Dudokplein 1, IJmuiden.
Centrale bibliotheek, Dudokplein 16, IJmuiden.
Digitaal raadpleegbaar op www.ruimtelijkeplannen.nl.
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 IJmuiden
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Of via ro@velsen.nl. Onder vermelding van “inspraakreactie bestemmingsplan Santpoort-Noord”.
Vergeet daarbij niet duidelijk uw fysieke postadres aan te geven.
Inloopavond
Op maandagavond 26 september organiseert de gemeente een inloopavond met betrekking tot dit
bestemmingsplan. Tijdens deze avond zullen er verschillende tafels worden ingericht waar u
vragen kunt stellen aan de betrokken ambtenaren met betrekking tot uw situatie. Vanwege de
diversiteit van het gebied en verschillende situatie per perceel zal er geen centrale presentatie
worden gehouden. U bent welkom tussen 19.00 en 21.00 in Dorpshuis Het Terras, Dinkgrevelaan
17 in Santpoort-Noord.
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