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Onderwerp: Tijdelijke locatie Bosbeekschool en Het Terras
Geachte leden van de raad
In het kader van de actieve informatievoorziening berichten wij u het volgende:

Het college van B&W blijft bij haar keuze voor tijdelijke bouw aan de J.M. van Nassaulaan in Santpoort-Noord voor de opvang van kinderen van de Bosbeekschool en Dorpshuis Het Terras.
Doordat de huidige locatie, de IJmond MTS in Santpoort-Noord, voor 1 april 2011 aanstaande leeg
moet zijn, is het noodzakelijk om op zeer korte termijn een tijdelijk gebouw te plaatsen zodat de activiteiten van de betrokken organisaties door kunnen gaan.
Na een uitgebreid onderzoek naar mogelijke alternatieven is er in overleg met het bestuur van Stichting Openbaar Primair Onderwijs IJmond en het bestuur van Stichting Het Terras in oktober jl gekozen voor de locatie aan de J.M van Nassaulaan in Santpoort-Noord. Ook na behandeling van zienswijzen ziet het college geen reden om van deze keuze af te zien. Er is geen reëel alternatief .
Er is gezocht naar locaties die 3 jaar beschikbaar konden zijn en waar wordt voldaan aan de minimale
wettelijke eisen en de randvoorwaarden die de stichtingsbesturen stellen. Deze periode van 3 jaar is
nodig omdat intussen gewerkt kan worden aan nieuwbouw voor de Bosbeekschool. Nieuwbouw voor
Dorpshuis Het Terras is binnen 2 jaar gepland op de oude locatie van het dorpshuis.
Alternatieve locaties voor de tijdelijke nieuwbouw zijn in de afgelopen maanden onderzocht op haalbaarheid. De conclusie is dat deze alternatieven niet mogelijk zijn binnen de eisen, randvoorwaarden
en de korte termijn waarbinnen de locatie gereed moet zijn.
Direct omwonenden van de J.M. van Nassaulaan zijn in oktober over het plan tot tijdelijke bouw
schriftelijk geïnformeerd. Hierop heeft een groep belanghebbenden hun zienswijze ingediend. In totaal zijn 81 zienswijzen ingediend waarvan er 75 inhoudelijk gelijk waren. Deze zijn beoordeeld, gewogen en binnen de gestelde termijn beantwoord.
Na nader onderzoek en afweging blijft het college bij haar keuze om op korte termijn de locatie aan
de J.M. van Nassaulaan te gebruiken als locatie voor tijdelijke nieuwbouw.
Begin 2011 zal een aanvang gemaakt worden met de voorbereidende werkzaamheden.
Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Velsen

