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A. Verkaik
Informatie ontvangen over de voortgang van de kwaliteitsimpuls
winkelcentrum IJmuiden
Op 7 februari 2013 heeft de Raad het volgende besluit (geamendeerd met
amendement 3 van 2013) genomen over de kwaliteitsimpuls voor het
winkelcentrum:
- Op korte termijn de ruimtelijke kwaliteit van de Lange Nieuwstraat tussen
Plein 1945 en Marktplein een impuls te geven.
- Op termijn de pleinen Velserduinplein en Marktplein als “themapleinen” te
ontwikkelen.
- Te kiezen voor idee B als leidend idee voor de ontwikkelrichting voor het
winkelcentrum van IJmuiden met uitzondering van de daarin beschreven
verkeerssituatie rondom Plein 1945 en met uitzondering van de in idee B
genoemde ontwikkeling van het gebied tussen Lange Nieuwstraat en
Kalverstraat. Daarnaast een nader, serieus onderzoek uit te voeren voor
tweezijdig winkelen conform het ingediende, alternatieve, plan van de
winkeliersvereniging Stadscentrum IJmuiden.
- De ontwikkeling Plein 1945 in samenhang met de Verkeersstudie centrum
IJmuiden te behandelen.
- De in het bidboek (2008) voorgestelde eisen en randvoorwaarden los te
laten.
- Het verwachte positieve saldo van het project Kromhoutstraat bij afsluiting
van dit project ten goede te laten komen aan de kwaliteitsimpuls openbare
ruimte.
Vanaf 8 februari is gewerkt aan een kwaliteitsimpuls voor het winkelcentrum
IJmuiden. Dit heeft geresulteerd in een schetsontwerp van de openbare
ruimte en een voorstel voor aanpassing van de winkelgevels en luifels in het
plangebied. Dit schetsontwerp zal gepresenteerd en toegelicht worden.
Tevens wordt ingegaan op de ingediende motie betreffende de openbare
toiletvoorziening van 5 september 2013.
►Presentatie en toelichting schetsontwerp
►Fracties geven aan wat zij van het schetsontwerp vinden en stellen vragen.
►Portefeuillehouder beantwoordt eventuele vragen
►Fracties maken, indien gewenst, nog korte opmerkingen.
►Voorzitter vat afspraken samen.
►Portefeuillehouder
►Beleidsambtenaar
►Winkeliersvereniging stadscentrum IJmuiden
►Wijkplatform IJmuiden Noord
►Architectenbureau SLA
Ja
Max. 3 minuten per inspreker
► voor nadere informatie / bijstelling terug naar college.

