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A. Verkaik
Informatie verzamelen en een aanvankelijk oordeel vormen over de
voorstellen voor een kwaliteitsimpuls winkelcentrum IJmuiden, waarbij
het college voorstelt om idee B leidend te laten zijn voor de
ontwikkelrichting
Nadat Multi Veste en de gemeente Velsen gezamenlijk besloten om de
overeenkomst om te komen tot een verdiepte winkelstraat aan de
Lange Nieuwstraat te IJmuiden te beëindigen, heeft de raad in april
2012 ingestemd met het procesvoorstel kwaliteitsimpuls
Winkelcentrum IJmuiden. Dit om een doorstart te kunnen maken voor
de ontwikkeling van het winkelcentrum.
Op 5 juli 2012 is de Raad akkoord te gaan met het beschikbaar stellen
van een voorbereidingskrediet van € 240.000,- om, conform het
vastgestelde procesvoorstel, te komen tot een ontwikkelstrategie aan
het einde van 2012. Dit voorbereidingskrediet zou onder andere
besteed worden aan de inzet van een burgerpanel en atelier,
communicatie en de projectorganisatie en zou ten laste komen van de
algemene reserve.
In het voorliggende raadsvoorstel worden (in het onderdeel ‘Inspraak
en Participatie’) de vijf ideeën zoals die in het Atelier werden gevormd
gepresenteerd. Daarnaast wordt aangegeven hoe de verschillende
reacties van winkeliers, omwonenden, stakeholders en het
burgerpanel zijn geweest op deze vijf ideeën.
Het college wijst ook op de samenhang met de Verkeersstudie
centrum IJmuiden. Nadat over dit laatste onderwerp – vermoedelijk in
februari – een sessie heeft plaats gevonden, kunnen de van de raad
gevraagde richtinggevende uitspraken over de kwaliteitsimpuls
Winkelcentrum IJmuiden ter besluitvorming geagendeerd worden.
►Korte inleiding waarin de discussiepunten worden aangegeven.
►Fracties maken opmerkingen en wisselen standpunten uit over de
ideeën en de beoordeling ervan door het college
►Portefeuillehouder beantwoordt vragen
►Fracties geven hun aanvankelijk / voorlopig oordeel over het
voorstel.
►Voorzitter concludeert of het voorstel in al dan niet aangepaste vorm
en in samenhang met de Verkeersstudie centrum IJmuiden
nogmaals besproken of ter besluitvorming geagendeerd kan worden.
►Portefeuillehouder
►Beleidsambtenaar
Ja
Max. 3 minuten per inspreker
► Duidelijkheid over de vraag of nog een 2e sessie nodig is voordat
het voorstel – al of niet aangepast en/of in samenhang met de
Verkeersstudie Centrum IJmuiden – rijp is voor agendering in
raadsvergadering.

