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Openbare bekendmakingen
Voorlopige agenda gemeenteraad
Voorlopige agenda voor de openbare vergadering van de raad van de gemeente Beverwijk op
donderdag 9 maart 2017, aanvang 19.30 uur, in de
raadzaal van het Stadhuis van Beverwijk, Stationsplein 48.
1.
2.
3.

Vaststelling agenda.
Vragen van raadsleden.
Mededelingen en ingekomen stukken.
De agendapunten 4 t/m 6 worden behandeld
als hamerstuk.
4. Toetreding contractgemeenten tot GR Omgevingsdienst IJmond.
5. 1e Verordening tot wijziging verordening binnenhavengelden 2017.
6. Uitwerking motie locatie kermis.
7. Rekenkamercommissierapport “Effectiviteit in
sturing op verbonden partijen”.
8. IJmondiaal beleidsplan schuldhulpverlening
2017-2020.
9. Visie luchtkwaliteit 2017-2021.
10. Toekomst van de IJmond samenwerking.
11. Initiatiefvoorstel hr. Krotjé Starters- en Blijverslening.
12. Sluiting.

Ontwerpbesluiten hogere
waarden Wet geluidhinder
De directeur van de Omgevingsdienst IJmond, gemandateerd daartoe namens het dagelijks bestuur
van de Omgevingsdienst IJmond, maakt bekend dat
er drie ontwerpbesluiten tot vaststelling van hogere
waarden als bedoeld in artikel 110a van de Wet
geluidhinder ter inzage liggen, gedurende
zes weken vanaf donderdag 23 februari 2017,
bij de Omgevingsdienst IJmond, Stationsplein 48-B,
1948 LC te Beverwijk.
De ontwerpbesluiten hogere waarden houden
verband met het ontwerpbestemmingsplan Woongebied West (NL.IMRO.0375.BPWoongebiedWestOP01) dat, gelet op het bepaalde in artikel 110c
van de Wet geluidhinder, gelijktijdig ter visie wordt
gelegd door het college van burgemeester en
wethouders van de gemeente Beverwijk en betreft
de ambtshalve vast te stellen maximaal toegestane
geluidsbelasting voor:
1) de eerste bouwlaag van de bestaande woningen
aan de: Alkmaarseweg 108, Arendsweg 44,
Arendsweg 57-61 (oneven), C.H. Moenstraat 6573 (oneven), Groenelaan 3-5 (oneven), Plantage
6-14 (even), Plantage 6-14 (even), Plantage
118-150 (even), Vondellaan 33-35 (oneven),
Vondellaan 71-A, Zeestraat 24-26 (even), Zeestraat 32-80 (even), Zeestraat 33-43 (oneven),
Zeestraat 55-57 (oneven), Zeestraat 67-69
(oneven), Zeestraat 90;
2) nieuwe woningen project Plantage fase 4 en 5;
3) nieuwe woningen project Wijk aan Duinerweg
171-173.
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Gedurende de termijn van de tervisielegging kunnen belanghebbenden schriftelijk dan wel
mondeling zienswijzen kenbaar maken.
Schriftelijke zienswijzen kunnen kenbaar
gemaakt worden bij de Omgevingsdienst
IJmond, Postbus 325, 1940 AH Beverwijk,
onder vermelding van “Zienswijze ontwerpbesluit
vaststelling hogere waarden bestemmingsplan
Woongebied West”. Voor mondelinge zienswijzen
kunt u telefonisch een afspraak maken met de
Omgevingsdienst IJmond, telefoonnummer 0251263863.

Ontwerpbestemmingsplan
Woongebied West, Beverwijk
Burgemeester en wethouders van Beverwijk maken
ingevolge het bepaalde in artikel 3.8, eerste lid van
de Wet ruimtelijke ordening bekend dat het ontwerpbestemmingsplan ‘Woongebied West’ met onderliggende stukken ter inzage ligt bij het centraal

publieksbureau van het stadhuis aan het Stationsplein 48 en bij de Bibliotheek IJmond-Noord, vestiging Beverwijk, aan het Kerkplein 5 te Beverwijk.
Het ontwerpbestemmingsplan is tevens digitaal
te raadplegen via ruimtelijkeplannen.nl (plan-ID:
NL.IMRO.0375.BPWoongebiedWest-OP01) en als
pdf-bestand via beverwijk.nl > bouwen en verbouwen > bestemmingsplannen > plannen in voorbereiding/procedure.
Het plangebied betreft de woonwijken gelegen
ten westen van de Alkmaarseweg, tot aan de
gemeentegrens met Heemskerk (in het noorden),
het buitengebied (in het westen) en het centrum
(in het zuiden). De huidige plannen Westertuinen
(2006), Warande (2010), Kuenenplein-Plantage
(2013), Bomenbuurt-Vondelkwartier-Akerendam
(2013), Beijerlust (2014) en een deel van Wijkertoren-Overbos (2015) worden samengevoegd ter
voorbereiding op de implementatie van de nieuwe
Omgevingswet.
Het ontwerpbestemmingsplan is overwegend
consoliderend van aard maar bevat ook locaties
met ruimtelijke ontwikkelingen (met name in de
Plantage). In het ontwerpbestemmingsplan zijn de
adviezen van betrokken instanties en de inspraakreacties voor zover noodzakelijk verwerkt. Daarnaast
zijn diverse ambtelijke wijzigingen doorgevoerd ten
opzichte van het voorontwerp, waarvan de belangrijkste zijn:
- Plantage fase 2c (Eikenstraat), een appartementencomplex met 30 woningen, is rechtstreeks bestemd;
- Plantage fase 4 en 5 zijn (in navolging van fase 3)
ook rechtstreeks bestemd;
- voor de locatie Grote Houtweg 180 is een wijzigingszone opgenomen ten behoeve van de realisatie van maximaal 42 woningen;
- een bouwinitiatief aan de Wijk aan Duinerweg
171-173 voor de realisatie van 22 appartementen is
rechtstreeks bestemd.
Gedurende de termijn van terinzagelegging kan
een ieder zienswijzen omtrent het ontwerp naar
voren brengen. Zienswijzen dienen schriftelijk
per post te worden ingediend en te worden
gericht aan: de gemeenteraad van Beverwijk, postbus 450, 1940 AL Beverwijk. Voor
mondelinge zienswijzen kunt u een telefonische
afspraak maken via telefoonnummer 0251-256256
binnen de termijn. Het indienen van zienswijzen via
elektronische weg is vooralsnog niet mogelijk.
Gelijktijdig met het ontwerpbestemmingsplan
ligt ook een ontwerpbesluit hogere waarden Wet
geluidhinder ter inzage verband houdende met dit
ontwerpbestemmingsplan. Het hogere waarden
besluit betreft de ambtshalve vaststelling van de
ten hoogst toelaatbare geluidbelasting op de gevels
van diverse geluidgevoelige bestemmingen gelegen
binnen Woongebied West en betreft een procedure
van de Omgevingsdienst IJmond.

Afwijking Aanwijsbesluit parkeren
2017
Het college maakt bekend dat zij in haar vergadering van 14 februari 2017 tijdelijk afwijkt van het
aanwijsbesluit parkeren 2017.
De raad heeft ingestemd met tijdelijk gratis parkeren van 1 maart 2017 tot en met 31 december
2017, waarbij het parkeren in de gebieden Beverwijk Binnenstad Centrum en Beverwijk Binnenstad
Rand op zaterdag en koopavonden voor iedereen
gratis is. Met een tijdelijke afwijking op het Aanwijsbesluit parkeren 2017 wordt dit formeel mogelijk
gemaakt.
De betreffende stukken liggen voor een ieder ter
inzage in het Stadhuis en zijn ook op onze website
te vinden.

Afgegeven overige
marktvergunning
• 2017EV001, Laan van Meerestein 4, het organiseren van een snuffelmarkt voor handwerk en
hobby-artikelen, de ontheffing is geldig op 01-042017 van 09.00 uur tot 16.00 uur.

Ontheffing van het regelement
verkeersregels en verkeerstekens
1990
• 2017RVV005, Breestraat, parkeren van 6 bedrijfsvoertuigen en materiaalwagens van PWN op
het trottoir t.b.v. herinrichting Breestraat, ontheffing
is geldig van 13-02-2017 t/m 31-05-2017.

Afgegeven drank- en
horecavergunningen
• 2017DHL004, Peperstraat 6, wijzigen drank- en
horecavergunning voor de horeca-inrichting “Bij
Ons” i.v.m. nieuwe leidinggevende
• 2017DHC001, Hoflanderweg 104, wijzigen
drank- en horecavergunning voor horeca-inrichting
“Grand café Overbos” i.v.m. nieuwe leidinggevende
• 2017DHL002, Baanstraat 22, wijzigen drank- en
horecavergunning voor Avondwinkel Videotheek
“Papillon” i.v.m. nieuwe leidinggevende
• 2017DHC021, Beverhof 44, afgeven drank- en
horecavergunning voor de horeca- inrichting “Beverhof BV”.

Ontheffing gebruik
gemeentegrond
• 2017BGOG009, Meerstraat 110, ontheffing
voor het inrichten van een materiaaldepot t.b.v.
herinrichting Breestraat voor de periode van 09-022017 tot 24-12-2017.

Ontvangen aanvragen
omgevingsvergunning
• 2017WB0022, Breestraast 101, realiseren inrit
inclusief poort, ontvangen 03-02-2017
• 2017WB0020, Montageweg 1, wijzigen wetgevel + inrit, ontvangen 06-02-2017
• 2017WB0021, van Riemsdijklaan 127, plaatsen
van een erfafscheiding, ontvangen 07-02-2017
• 2017WB0023, Brink 9 B, kantoor wijzigen in
appartement, ontvangen 13-02-2017
• 2017WB0024, Dorpsduinen 25, plaatsen veranda aan achtergevel, ontvangen 14-02-2017
• 2017WB0025, Strand Noorderbad 20, uitbreiden bestaande groepsruimte, ontvangen 16-022017
• 2017WB0026, Annie Palmenlaan 5, aanleg van
een gesloten bronsysteem, ontvangen 16-02-2017.

Afgegeven
omgevingsvergunningen
• 2016WB0242, Creutzberglaan 64, plaatsen
dakkapel op linkerzijgevel, bekendmaking 14-022017
• 2017WB0014, Stumphiusstraat 10, vergroten
dakkapel/opbouw, bekendmaking 14-02-2017
• 2017WB0006, Breestraat 18, realisatie bovenwoning achterzijde, bekendmaking 15-02-2017
• 2017WB0010, Romerkerkweg 45, plaatsen
dakopbouw, bekendmaking 16-02-2017
• 2017WB0011, Laan van Bloïs 502, vergroten
woning begane grond, bekendmaking 16-02-2017.

Mogelijkheid van bezwaar
Bent u het niet eens met een van deze besluiten?
Dan kunt u hiertegen binnen zes weken na de
datum van bekendmaking een bezwaarschrift
indienen. Het bezwaarschrift moet ondertekend zijn
en bevat:
a. de datum van uw bezwaarschrift;
b. uw naam en adres;
c. tegen welk besluit u bezwaar maakt;
d. wat uw bezwaren zijn.
Het bezwaarschrift kunt u richten aan burgemeester
en wethouders van Beverwijk.
Op www.beverwijk.nl (kopje bekendmakingen
onder Publicaties) kunt u zich abonneren op alle
bekendmakingen in uw (postcode)gebied. U ontvangt dan automatisch die bekendmakingen (ook
van andere overheden) die betrekking hebben op
uw buurt in uw eigen mailbox.
Beverwijk, 22 februari 2017
De burgemeester voornoemd,
F. Ossel

