Week 23, 9 juni 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 28 mei 2016
tot en met 3 juni 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
Margadantstraat ong., gebruik middenterrein IJmuider Delta voor stallen vrachtwagenopleggers (02/06/2016)
10230-2016;
Blauwe Zeedistel 23, vergroten woning met aanbouw achterzijde (02/06/2016) 10187-2016;
Casembrootstraat 58, plaatsen 3 lokalen, een dakkapel en vervangen kozijnen (30/05/2016) 9972-2016.
Driehuis
Geen mededelingen.
Santpoort-Noord
Hoofdstraat ong., plaatsen observatiecamera (03/06/2016) 10305-2016;
Frans Netscherlaan 13, vervangen bestaande dakkapel door grotere dakkapel gedeeld met huisnr. 11
(01/06/2016) 10182-2016;
Westerhoevelaan 19, plaatsen twee dakkapellen (02/06/2016) 10241-2016;
Frans Netscherlaan 11, vervangen dakkapel door grotere dakkapel gedeeld met huisnr. 13 en interne
verbouwing begane grond (01/06/2016) 10181-2016.
Velsen-Zuid
Rijksweg 136, kappen 180 bomen (03/06/2016) 10272-2016.
Santpoort-Zuid
Vinkenbaan 22, renoveren en uitbreiden woning (gemeentelijk monument)(02/06/2016) 10245-2016;
Schoterkerkpad ong., dempen en graven watergang en plaatsen dam met duiker (31/05/2016) 10056-2016.
Velserbroek
Lepelaar 8, plaatsen dakkapel (voorgevel)(29/05/2016) 9843-2016;
Grote Buitendijk 7, kappen boom (30/05/2016) 9988-2016.
Velsen-Noord
Geen mededelingen.
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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:
Santpoort-Noord
St Martinstraat 14 en 16, splitsen sportcentrum in 2 woningen (02/06/2016) 4971-2016;
IJmuiden
Cruiseboulevard 10, wijziging gebruik Felison Terminal voor openbare niet-reguliere publieksevenementen
(06/06/2016) 6837-2016.

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/Velsen-Zuid
Parkweg, Stationsweg, Kanaaldijk, Kromhoutstraat t/m de Badweg, plaatsen 35 banieren (06/06/2016) 193982015;
Radarstraat 113, verhogen stenen schuttingmuur (03/06/2016) 8652-2016;
Rondweg ong., bouwen loods (03/06/2016) 5765-2016.
Rijksweg 134, herstellen Centraal Plateau, opnieuw aanleggen historische Reposoirs en aanbrengen nieuwe
halfverharding op bijbehorende lanen (06/06/2016) 7714-2016.
Driehuis
Van Lenneplaan 38, plaatsen erfafscheiding (06/06/2016) 8038-2016.
Santpoort-Noord
Geen mededelingen.
Santpoort-Zuid
Bloemendaalsestraatweg 13 en 13 A, samenvoegen 2 woningen (06/06/2016) 5395-2016.
Velsen-Zuid
Geen mededelingen.
Velsen-Noord
Reyndersweg 3, plaatsen deurkozijn en dak op/in afvalplein (02/06/2016) 7277-2016.
Velserbroek
Geen mededelingen.

Vergunningen Algemene Plaatselijke Verordening
APV artikel 2:17 Evenementen
Dorpsfeest Driehuis van 7 t/m 9 juli 2016, Driehuizerkerkweg tussen Valeriuslaan en P.C. Hooftlaan te Driehuis
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(01/06/2016) 7333-2016;
Avondvierdaagse te Santpoort van 21 t/m 24 juni 2016, start- en finishlocatie Parnassiaschool, Wulverderlaan 3 te
Santpoort-Noord (01/06/2016) 8013-2016;
Dorpsfeest Velsen-Noord van 17 t/m 19 juni 2016, Stratingplantsoen, Velsen-Noord (07/06/2016) 9215-2016;
toerfiets evenement Decathlon Cycle Tour Amsterdam 12 juni 2016 van 10.30 tot 15.00 (07/06/2016) 8727-2016;
Re-enactment op de ruïne van Brederode 11 en 12 juni 2016 (08/06/2016) 6548-2016.

2. Verkeersmaatregel
Burgemeester en wethouders hebben besloten een individuele gehandicaptenparkeerplaats aan te leggen
voor het volgende perceel:
Willemsbeekweg 21, 1971 GV 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 stadhuis, Dudokplein 1 te IJmuiden.

3. Verkeersmaatregel
Burgemeester en wethouders van de gemeente Velsen hebben besloten:
de Margadantstraat en Kruitenstraat te IJmuiden aan te wijzen als parkeerverbodszone door middel van
het plaatsen van de borden E1 (‘zone begin’) en E1 (‘zone eind’), zoals bedoeld in bijlage 1 van het RVV 1990
en hieraan een zonale werking toe te kennen als bedoeld in artikel 66 van het RVV 1990.
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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4. Sessies gemeenteraad 15 juni 2016
Sessies van de gemeenteraad Velsen op 15 juni 2016
Locatie: het gemeentehuis, ingang Plein 1945 te IJmuiden
Sessie 1: Raadzaal
19:30 – 21:00 uur:

Woningwet - uitwerking Woonvisie/voorbereiding prestatieafspraken 2017 e.v. /
woningmarktregio

Sessie 2: Schoonenbergzaal
19:30 – 21:00 uur:
Financiële stukken Gemeenschappelijke Regelingen
Sessie 3: Raadzaal
21:30 – 23:00 uur:

Jaarstukken 2015 Velsen

Sessie 4: Schoonenbergzaal
21:30 – 23:00 uur:
Jaarcijfers 2015 politie en preventie door de lokale overheid
Sessie 5: Rooswijkzaal
21:30 – 23:00 uur:

Beeldkwaliteitsplan Spaarnwoude

De agenda en onderliggende stukken staan op de website van de gemeenteraad, raad.velsen.nl. Op deze
website kunt u rechtstreeks en op een later tijdstip de sessies vanuit de raadzaal bekijken.
Inspreken tijdens de Sessies:
Bij de sessies kan worden ingesproken. Om in te spreken kunt u zich tot uiterlijk dinsdag 14 juni 2016 tot
16.00 uur aanmelden bij de raadsgriffie, tel. 0255 567502 of via e-mail: griffie@velsen.nl
Over de onderwerpen die op de agenda staan, kan ook schriftelijk een reactie worden gegeven. Indien deze
tijdig is ingeleverd – dat kan via de mail naar griffie@velsen.nl, - dan wordt de reactie vóór de vergadering
naar de raadsleden doorgestuurd.
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