Nieuwsbrief Raadsplein Carrousel 12 maart 2015
Een greep uit de onderwerpen die voor de inwoners van Velsen van belang kunnen zijn van de Carrousel op
donderdag 12 maart 2015, aanvang 19.30 uur in het gemeentehuis van Velsen, ingang Plein 1945. De gehele agenda
staat op raad.velsen.nl U kunt zich abonneren op de digitale nieuwsbrief Raadsplein door uw adresgegevens en uw
e-mailadres te mailen naar raadsplein@velsen.nl

Herstructurering Orionflat

Woningbedrijf Velsen wil de 12- hoog flat aan de Orionweg slopen en hier drie nieuwe woongebouwen van 6, 8, en 10 lagen bouwen. Sloop en nieuwbouw van Orionflat 12- hoog is gewenst vanwege de
huidige kwaliteit van de woningen en de problemen met betrekking tot de leefbaarheid in en rondom
de flat. In het bestemmingsplan van IJmuiden West staat dat bij de herstructurering van de Orionflat maximaal 50% van de benodigde parkeerplaatsen op het maaiveld mag worden gerealiseerd. Dit
betekent dus dat er nog voor minimaal 50% van de parkeerplaatsen een parkeergarage moet worden
gebouwd (boven- of ondergronds). Woningbedrijf Velsen geeft nu aan dat door de kosten van de bouw
van de parkeergarage het plan financieel onhaalbaar is. De gemeenteraad laat zich informeren over de
stand van zaken en wat de consequenties zijn van het vervallen van de bouw van een parkeergarage.
Raadzaal: 19.30-21.00 uur

Stand van zaken HVC is vervallen

De gemeenteraad laat zich informeren over de stand van zaken bij de HVC.
HVC verwerkt onder meer het afval van de inwoners van Velsen op een duurzame wijze en produceert
duurzame energie via wind- en zonne-energie, bio-energie, warmtenetten en groengasproductie.
Aan de orde komen onder andere het proces, de voortgang en de taken en bevoegdheden van het college en de gemeenteraad over de dienstverleningsovereenkomst met HVC en het verbeteren van de
scheidingsdoelstellingen.
Raadzaal: 21.15-23.00 uur

Wilt u inspreken over een van deze onderwerpen, dan kunt u zich tot woensdag 11 maart, 16.00 uur aanmelden via
griffie@velsen.nl of per telefoon: 0255 567502. Er kan bij beide sessies worden ingesproken. Op de onderwerpen
van de agenda, kan ook schriftelijk een reactie worden gegeven. Deze kunt u mailen naar griffie@velsen.nl Wanneer de reactie tijdig is ingeleverd wordt deze vóór de vergadering naar de raadsleden doorgestuurd. De sessies
zijn rechtstreeks en op een later tijdstip te volgen op raad.velsen.nl

