Week 10, 9 maart 2017
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-aan-huisbladen de
Jutter en de Hofgeest.

INHOUD
1.
2.
3.
4.
5.

Aanvragen en verleende omgevingsvergunningen
Kennisgeving anterieure overeenkomst
Melding kap
Naamswijziging van een gedeelte van het Snippenbos
Parkeervergunning

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 februari
2017 tot en met 31 februari 2017 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
Saturnusstraat, Jupiterstraat en Mercuriusstraat ong., plaatsen toegangshekken poorten (26/02/2017) 50832017;
Geleenstraat 19, pedicure-praktijk aan huis (26/02/2017) 5043-2017;
Eksterlaan 24, afbouwen casco kluswoning (28/02/2017) 5280-2017;
Snippenbos ong. kavel SB03, oprichten woning (28/02/2017) 5360-2017;
Snippenbos ong. kavel SB02, oprichten woning (28/02/2017) 5361-2017;
Waalstraat 29, samenvoegen onder- en boven woning (01/03/20175683-2017;
Zeeweg 331, plaatsen rieten dak (03/03/2017) 5736-2017 (gemeentelijk monument).
Santpoort-Zuid
Jagtlustlaan 16, plaatsen dakkapel (26/02/2017) 5076-2017;
Litslaan 27, plaatsen dakkapel (27/02/2017) 5133-2017;
Willem de Zwijgerlaan 45, plaatsen veranda (01/03/2017) 5512-2017.
Santpoort-Noord
Roos en Beeklaan 44, kappen boom (01/03/2017) 5432-2017 ;
Burgemeester Enschedelaan/Middenduinder weg ong. (Landje van Scholz), plaatsen attributen viering
Koningsdag 2017 (02/03/2017) 5577-2017;
Kieftendellaan 53, wijzigen gevels (02/03/2017) 5618-2017;
Duin- en Kruidbergerweg 43, kappen boom (6/03/2017) 5798-2017.
Velsen-Zuid
Oostbroekerweg/Laaglandersluisweg ong., verlengen vergunning tijdelijke 150 kV hoogspanningsverbinding
(28/02/2017) 5333-2017;
Meervlietstraat 139, kappen boom (01/03/2017) 5466-2017.
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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
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 omgevingsvergunning verleend voor:
IJmuiden
Snippenbos ong. kavel 21, oprichten woning (6/03/2017) 2519-2017.
Santpoort-Zuid
Wijnoldy Daniëlslaan 32, plaatsen dakkapel (2/03/2017) 1341-2017;
Wüstelaan 32, onderhouden / aanpassen monument (6/03/2017) 2746-2017(Gemeentelijk monument).

Santpoort-Noord
Frans Netscherlaan 21, plaatsen dakkapellen (02/03/2017) 1442-2017;
Roos en Beeklaan 71, plaatsen erker (7/03/20172361-2016.
Velsen-Zuid
Middendorpstraat 1, legalisatie van: isoleren dak, vervangen dakraam, plaatsen afvoerpijpjes (6/03/2017) 222432016
(Rijksmonument).
Driehuis
Feithlaan 4, vervangen dakkapel (6/03/2017) 1853-2017.

APV artikel 2:17 Evenementen
Brocante, landgoed Beeckestijn op 28 mei en 20 augustus 2017 van 09.00 tot 16.30 uur (2311-2017) (27/02/2017);
Rabobank fietstoch,t op 11 juni 2017 van 09.00 tot 16.00 uur (1114-2017) (27/02/2017);
Strandrace Garage Rijsenhout, op 18 en 19 maart 2017 van 10.00 tot 18.00 uur (25262-2016) (01/03/2017).
APV artikel 5:18 Standplaatsen
Velsen-Noord
T.o. Wijkerstraatweg 177, Oliebollenkraam op :2, 9, 16, 22, 23, 24, 29, 30 en 31 december 2017.
(02/03/2017) 2307-2017
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2. Kennisgeving anterieure overeenkomst
De gemeente heeft op 22 februari 2017 een anterieure overeenkomst van grondexploitatie gesloten als bedoeld in
artikel 6.24 Wro ten aanzien van het plangebied ‘Lange Nieuwstraat Noordwest,’ te IJmuiden.
De navolgende kadastrale percelen maken deel uit van het plangebied, gemeente IJmuiden, sectie L nummers
348, 349, 350, 351, 352. De overeenkomst heeft betrekking op de realisatie van 108 woningen en een
bedrijfsruimte verdeeld over 4 woonblokken en de daarbij behorende openbare voorzieningen.
.
Een zakelijke beschrijving van de inhoud van de overeenkomsten ligt vanaf 14 maart 2017 tot en met 25 april
2017 tijdens kantooruren ter inzage bij de balie van het stadhuis (Dudokplein 1 te IJmuiden). De openingstijden
van het stadhuis zijn van 9.00 uur tot 16.00 uur maandag tot en met vrijdag en donderdagavond van 18.00 uur
tot 20.00 uur.
Tegen de gesloten overeenkomst staat geen bezwaar of beroep open.
Te publiceren op het elektronisch gemeenteblad van 9 maart 2017 en
de gemeentelijke mededelingen pagina in:
Jutter van 9 maart 2017
Hofgeest van 9 maart 2017

3. Melding kap
Op het Koeriersterpad ( achterzijde De Weid nr. 26 t/m 36 ) in Velserbroek worden 6 bomen gekapt. Het betreft
5 elzen en een acacia. Ze worden te hoog en te groot voor de achterliggende tuinen en huizen.

4. Naamswijziging van een gedeelte van het Snippenbos
Burgemeester en wethouders hebben op 28 februari 2017 besloten tot naamswijziging van een gedeelte van
het Snippenbos in Keetberglaan. Deze straten liggen in 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 besluit met bijbehorende kaarten kunt u inzien bij de afdeling Informatiemanagement van de gemeente
Velsen, Dudokplein 1 te IJmuiden. U kunt hiervoor een afspraak maken bij het Klanten Contact Centrum of via
telefoonnummer 0255 567352.

5. Parkeervergunning
Burgemeester en wethouders hebben besloten een individuele gehandicaptenparkeerplaats aan te leggen voor
het volgende perceel:
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Da Costalaan 2, 1985 AL DRIEHUIS NH
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.
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