Impressie Participatie
concept ontwerp structuurvisie Velsen

Mei 2015

Inleiding
In een sessie op 23 april 2015 is de raad geïnformeerd over de concept ontwerp structuurvisie. Deels
is deze sessie al door fracties benut om hun mening en opvattingen te geven. Hierna is het
participatietraject gestart.
Door de portefeuillehouder is aangegeven dat na de participatie de raad om haar bevindingen wordt
gevraagd. In de sessie van 23 april is aangegeven dat het de bedoeling is om de terugkoppeling van
de participatie qua dynamiek aan te laten sluiten bij het participatietraject. Dus niet te beperken tot
een statisch document op papier. De opbrengst van de participatie vindt deels dynamisch via de
website plaats, daarnaast zullen de verslagen en impressies als pdf aan de raad worden verstuurd.
Deze impressie geeft invulling aan deze laatste belofte.
In onderstaand schema staan de verschillende participatiemomenten weergegeven. In deze
impressie zullen de opbrengsten van stakeholdersbijeenkomst (19 mei), het stadsgesprek (20 mei),
het ambtelijk discussiemoment (21 mei) en de opbrengst van de facebook actie worden
weergegeven.

Voor een dynamische weergave en ook alle gemaakte (video)beelden van de paticipatiemomenten
verwijzen wij graag naar: http://www.velsen.nl/Bestuur-Organisatie/Projecten/Structuurvisie-Velsen2025.htm

1.1 Impressie Stakeholders Structuurvisie 19 mei 2015
Op dinsdagmiddag 19 mei is in het kader van de participatie over de concept ontwerp structuurvisie
een stakeholdersbijeenkomst georganiseerd. Een breed scala aan stakeholders is uitgenodigd, zoals
vertegenwoordigers uit het bedrijfsleven, onderwijsinstellingen, woningcorporaties en
bewonersverenigingen.
De bijeenkomst is door circa 40 personen bijgewoond om informatie te vergaren en hun mening te
geven over de concept ontwerp structuurvisie.
De middag bestond uit een introductie van de concept ontwerp structuurvisie, een busexcursie door
Velsen en een werkprogramma. De middag werd afgesloten met een presentatie van de ideeën van
verschillende groepjes. Hiervoor sprak men kort een videoboodschap per groepje in.
Na de introductie worden door de aanwezigen enkele vragen gesteld. Onder andere of er sinds de
vorige structuurvisie wel wat gebeurd is. Dat bedrijvigheid niet onmogelijk moet worden gemaakt en
dat ontwikkelingen in de zone Amperestraat/Kromhoutstraat en de Spoorwegdriehoek niet samen
kan gaan met woningbouw. Culturele partijen zijn niet genoemd. Die moeten ook meegenomen
worden.
De busreis door IJmuiden wordt gebruikt om de vragen die gesteld zijn in het kader van de
structuurvisie Velsen te introduceren. Daarnaast geeft de reis een beeld van wat er allemaal al is
gebeurd en wat er momenteel onder handen is in Velsen in het ruimtelijk domein.
Na de busreis zijn de deelnemers ingedeeld in 5 groepen. Aan de hand van de vragen uit de
structuurvisie ten aanzien van “wonen, werken en recreëren” zijn de deelnemers aan de slag gegaan
om die te beantwoorden. Het resultaat van deze 5 groepsgesprekken is uiteindelijk vervat in een
korte presentatie (deze zijn te vinden op de website van de gemeente Velsen, onder
http://www.velsen.nl/Bestuur-Organisatie/Projecten/Structuurvisie-Velsen-2025.htm ).
In willekeurige volgorde staan hierna de opmerkingen die tijdens deze middag zijn gemaakt door de
bezoekers.

1.2 Uitwerking Flipovers bijeenkomst Stakeholders Structuurvisie 2025
Groep 1
Versterken huidige functies in IJmuiden  niet mengen! (Spoorwegdriehoek, Amperestraat
Groei wonen geen doel op zich
Kwaliteit toevoegen – Vernieuwen Lange Nieuwstraat – weg!
Wonen aan het water – Kanaaldijk, Stationsweg, Seaport
Aandacht voor Velsen-Noord – Leefbaarheid, mogelijkheden aansluiten bij …
Verbindingen:
- fietsroutes,
- over water,
- naar strand (Heerenduinweg, van IJmuiderslag naar Seaport),
- Oud-IJmuiden – IJmuiden, langs de kust,
- park waarbij verkeer is ondertunneld.
Kleinschalige voorziening passend bij IJmuiden.

Groep 2
Regionale woonopgave
Intensiveren in bestaand woongebied.
Belevenis winkelen
Kennemerlaan winkels potentie
Lange Nieuw plat  woningbouw in plaats van winkels.
Halkade kans winkels/horeca
Gedrag mensen  visie
Kwaliteit aan winkels/horeca toevoegen, ook cultuur.
Nieuwe ondernemers (goede concepten)  stimuleer/facilitair).
Heel veel actie in Velsen
Techport  kwaliteit wonen, winkelen, cultuur nodig.

Groep 3
Integraal: natuur, wonen, werk. (zie onderstaande afbeelding)

Dromen:
Sociale cohesie
Ruimte groei haven/economie (motor)
Kwaliteit wonen/leefkwaliteit

Belangrijk:
Ondernemende overheid (durf)
Plannen omzetten in werkelijkheid

Dromen
Fysiek anders – sociale cohesie – Oost-West
Ondernemende overheid – samenwerken
Vrolijk leefklimaat verdichting, bruisend hart gemeente
Ruimte voor groei en professionalisering economie  evenwicht werk – wonen
Mensen verleiden – begin met het centrum – bewoners, werknemers (ontmoeten).
Eén compact nieuw centrum
Zorg voor milieu – nieuwe technieken

Velsen-Noord op de kaart.

Opgaven:
Ampèrestraat, ruimte voor economie geen wonen
Investeer in kwaliteit wonen, centrum, scholen, sport
IJmuiden lage middenklasse
Koers houden – focus op kwaliteit – keuzes – kustvisie niet handig?
↓
Zwart – wit ook grijs maken
Natuur ook voor de mensen
Verdichten hoogbouw niet kansrijk- mensen aantrekken – waarom?
Lange Nieuwstraat rigoureus vernieuwen – imago en hart.
Velsen-Noord groene gordel en Gildebuurt – verder goed wonen!
Allemaal eigen “deelgemeenten”= prima

Groep 4
Kleine kernen  dorpskarakter behouden  niet te stedelijk.
Slogan niet goed  drukt kernwaarden niet uit  geen identiteit.
Stedelijke functies gescheiden houden  niet teveel mengen  Industrie en wonen o.a. i.v.m.
uitbreiding en veiligheid.
Mensen < -- > vinden/binden < -- > voorzieningen
Waar zijn de mensen in deze visie – o.a. demografisch.
Mensen en infrastructuur --- wonen
Potentie vergroten voorzieningen (Halkade, Santpoort-Noord)
Regeldruk ↓(verminderen)
Maatregelen ↑ (vergroten)
Ruimte om te ondernemen
Een groene brainport aan zee!

Nieuwe ondertitel structuurvisie
Techport?

Groep 5
Mis cultuur en Welzijn  is nodig voor inwoners + ontmoeting  niet alleen gebouwen
Broedplaatsen
Sociale woningbouw kans?  Betaalbaarheid wordt steeds meer een issue.
Landschap en erfgoed  ontwikkeling? Het gaat om behoud.
Houtrak?
Spaarnwoude  Central Park
Aandacht sociale kant  Velsen-noord
Weg naar strand altijd erin?
Velsen-Noord meest kwetsbaar  meer aandacht
Apart thema welzijn
Haven groener (beplanting)
Mobiliteit
Parkeerbeleid, m.n. Oud-IJmuiden - … DFDS, Oud-IJmuiden ontwikkelingen
Een icoon?

De flipovers en video’s zijn te vinden op: http://www.velsen.nl/BestuurOrganisatie/Projecten/Structuurvisie-Velsen-2025.htm

2.1 Impressie Stadsgesprek Structuurvisie 20 mei 2015
Op woensdagavond 20 mei is in het kader van de participatie over de concept ontwerp structuurvisie
een stadsgesprek georganiseerd. Tijdens de inloopavond zijn circa 15 personen langs geweest om
informatie te vergaren en hun mening te geven over de concept ontwerp structuurvisie.
In willekeurige volgorde staan hieronder puntsgewijs de opmerkingen die tijdens deze avond zijn
gemaakt door de bezoekers.
-

-

-

Zorgen worden geuit over de hoeveelheid en ruimtebeslag van het aantal evenementen in
Spaarnwoude. Het geeft veel overlast en beperkt het openbare karakter van het
recreatiegebied.
Bespaar op de organisatie van het recreatieschap Spaarnwoude. Dat levert meer op dan de
inkomsten uit extra evenementen.
Spaarnwoude is geen metropoolpark maar een regiopark. Het moet recreatieve
voorzieningen bieden voor de regio en geen evenemententerrein worden van de metropool.
De angst bestaat dat de wens om te komen tot een fietspad op de dijk langs het
Noordzeekanaal voortkomt uit de gedachte tot verbreding van de Amsterdamseweg.
Bezie Spaarnwoude in relatie met het historische landschap van het oer-IJ.
De vele geplande evenementen hebben grote gevolgen voor de ecologie in Spaarnwoude.
Zorgen over het winkelbestand in IJmuiden. Heeft de Lange Nieuw nog wel bestaansrecht. De
uitstraling van de Lange Nieuw moet uitdagen om te verblijven.
De Kennemerlaan heeft als winkelstraat meer sfeer. Hier ondernemers faciliteren. Belangrijk
dat de winkels van goede kwaliteit zijn.
Realiseer camperplekken in Velsen/IJmuiden. Bijvoorbeeld op het parkeerterrein aan de
IJmuiderslag. En zorg dat er voorzieningen zijn voor de campers (watertappunt, chemisch
toilet loospunt).
Jongeren missen uitgaansgelegenheden. Doe iets met de uitgaansgelegenheid op de sluizen.
Hier heeft niemand overlast van.
Hou de ferry- en cruisegasten in IJmuiden/Velsen. Bouw recreatiehuisjes op het strand of in
het duin om ze hier te houden. Zorg voor winkels bij de haven.
Sport en spel in parken combineren met ontmoetingsplekken. Laat bewoners participeren in
het beheer van parken.
Zorg voor parkachtig openbaar gebied.
IJmuiden heeft veel kwaliteiten met de haven en het duin. IJmuiden is prachtig.

2.2 Schriftelijke reacties Stadsgesprek 20 mei 2015
Reacties familie de Leeuw
L.S.
Naar aanleiding van de open inloopavond jongstleden in de bibliotheek betreffende de structuurvisie
de volgende voorstellen:

GROENVOORZIENING
parkeerplaats - hoek Zoutmanstraat en De Noostraat

GROENVOORZIENING
hoek Plein 1945 en Zeeweg

GROENVOORZIENING
Lange Nieuwstraat vanaf Zeeweg tot aan Marktplein
bomen planten langs de fietspad op de stoep die breed genoeg is voor wat beplanting

GROENVOORZIENING IN COMBINATIE MET BEDRIJF OF WONINGBOUW
voormalige PTT Postkantoor

GROENVOORZIENING
hoek Dokweg en Raafstraat. Dit gebied is nu een vuilnisbak. Wanneer er meer zorg aan wordt
besteedt zal de gemiddelde burger er voorzichtiger mee om gaan.
Ook hier veel zwerfvuil. (Waar het zwerfvuil vandaan komt is trouwens veelal eenvoudig te traceren.
Bedrijven die dit vuil veroorzaken zullen beboet moeten worden.)
Gebied Amperestraat – Keetberglaan – Heerenduinweg: Dit zou een recreatieve functie kunnen
krijgen waaronder b.v. een ATB parcour. (Fietsen). Dit zou goed aansluiten bij de bestaande
activiteiten zoals de surfers, strandzeilers iets verderop op het strand. (actieve sporten) IJmuiden kan
zich b.v. ten opzichte van Zandvoort profileren als buitensportplaats.
Met vriendelijke groet,
Lauren de Leeuw

L.S.
Bij deze nog wat suggesties.
Met vriendelijke groet,
Laureen de Leeuw

Kunnen wij iets van de oude watertoren maken? Graag een functie of verwijderen.

De Velserhof is nooit mooi geweest. Kunnen wij hier iets aan doen? Verplaatsen naar de overzijde
waar vroeger het postkantoor stond? Op de vrijgekomen plek lage woningen met een mooi
plantsoen. Of het aantrekkelijker maken door het planten van bomen in het midden van het
winkelpad.
Met vriendelijke groet,
Laureen de Leeuw

L.S.
Naar aanleiding van de voorlichtingsavond onlangs in de bibliotheek de volgende ideeën.
1) De Halkade:
A) Verwijder vanaf de rotonde Dokweg t/m hoek Stationsstraat de overslaggebouwen langs de kade.
Deze worden nog nauwelijks gebruikt voor de overslag van vis en concentreer de aanleg van de
vissersschepen vanaf de Stationsweg richting de ferry. Dit heeft tot voordeel dat men vrij uitzicht
heeft over de haven.
B) De aan en afvoer van het verkeer naar de dan nog bestaande visoverslag, ferry en de Staionsweg
kan gebeuren via een nieuw aan te leggen weg beginnend direct na de Julianabrug recht afslaand. Dit
zal de Halkade ontlasten van het zware verkeer dat nu over de Halkade komt. De Halkade zou tot aan
de Stationsweg dan ook nog een voetgangersvriendelijke enkelbaans eenrichtingsverkeerweg moeten
zijn waar de voetganger voorrang heeft op het autoverkeer.
C) Aan de zijde van de nieuwe winkels moet een ruim trottoir komen waar eten en drinkgelegenheden
(restaurants, bars) hun terrassen kunnen hebben
D) Aan de overzijde van de weg tot aan de wallekant komt dan een wandelstrook met bankjes.
E) Parkeer gelegenheid kan direct bij de rotonde worden gerealiseerd.
F) Woningen langs de nieuw aan te leggen in/uitvalsweg. (zie B)
Maak niet de fout die op de Trawlerkade is gemaakt met het plaatsen van de gebouwen die het
uitzicht op de haven belemmeren. De bedrijven die nu in die gebouwen zitten hadden nu met wat
meer visie en wat goede wil evengoed in de (oude) te renoveren bestaande panden kunnen zitten.
2) Kromhoutstraat:
Het gebied dat nu ten zuiden van de Kromhoutstraat wordt aangemerkt als eventueel woongebied
moet juist worden gebruikt voor bedrijven. Logistiek gezien is dat veel efficiënter. Zie Havengebied.
3) Havengebied:
Het havengebied tussen de Trawlerkade en de Loggerstraat zou woongebied kunnen worden. Veel
panden staan leeg en de bedrijven die er zitten, met uitzondering van de meest recent gevestigde
bedrijven (b.v Zwart) kunnen verplaatst worden naar de Kromhoutstraat/Amperestraat.
In het havengebied kan hoogbouw gepleegd worden (Niet hoger dan de vuurtoren). Rond de
vuurtoren kan een mooi plantsoen komen eventueel ook weer met wat eet en drinkgelegenheden.
De ISPS kade kan gewoon gehandhaafd blijven.
Ergens tussen de Haringkade en de Loggerstraat zou een speciaal toegeruste park kunnen komen
waar toeristen met hun caravan of camper (betaald) kunnen parkeren. Dit kunnen dan b.v. toeristen
zijn die een dag eerder aankomen voor de boot naar Schotland en diegenen die niet niet direct door
willen rijden na aankomst IJmuiden. Met de goede busverbinding zitten ze ook zo op het stand.
Verder heb je dan de Halkade omgetoverd tot uitgaansgebied.
Bij deze nog wat ideeën,

HORECA-en GROENVOORZIENING

Badweg, lege grond tussen verhoogt fietspad en Badweg op punt naast parkeerplaats voor IJmuiden
Strand

HORECA GELEGENHEID
punt grond tussen verhoogt fietspad en Badweg, oostzijde marina

HORECA-EN UITGAANSGELEGENHEID MET GROENVOORZIENING
lege grond tussen Koninin Wilhemnakade, De Geul en Halkade

HORECA-EN UITGAANSGELEGENHEID MET GROENVOORZIENING
leeg gebied rondom Felison Terminal
Met vriendelijke groet,
Laureen de Leeuw

Reactie de heer Riphagen

Reactie Werkgroep Duurzaam Spaarnwoude, Bewonersvereniging BNS

3.1 Impressie ambtelijke bijeenkomst structuurvisie 21 mei 2015
Op donderdagmiddag 21 mei is in het kader van de participatie over de concept ontwerp
structuurvisie een bijeenkomst voor ambtenaren RO en stedenbouw georganiseerd. Voor de
bijeenkomst waren ambtenaren uitgenodigd uit de regio’s IJmond en Zuid-Kennemerland. De
bijeenkomst is door 12 personen bijgewoond om informatie te vergaren en hun mening te geven
over de concept ontwerp structuurvisie.
De middag bestond uit een introductie, de presentatie van de concept ontwerp structuurvisie en een
werkprogramma. De middag wordt afgesloten met een presentatie van de ideeën van verschillende
groepjes.
Na de introductie worden door de aanwezigen de volgende opmerkingen gemaakt:
-

-

-

Nadenken over benaming ‘groene buffers’ als je het niet wil hebben over ‘bufferzone’.
De kernkwaliteiten zijn herkenbaar, alle zaken die van belang zijn komen terug in de conceptstructuurvisie.
Van belang is het behoud van de kernkwaliteiten (DNA) per plaats.
De cirkels boven en onder het kanaal, die de verschillende regio’s aangeven, zouden
eigenlijk één cirkel moeten worden.
Verbinding en kernkwaliteiten van landgoederen, ook die van Beverwijk; benoemen en
herkenbaar maken in de SV. Het herkenbaar maken van historische plaatsen kan ook op
MRA-niveau en individueel. De provincie is al bezig met het bundelen van verhalen.
Bereikbaarheid/verbinding in de regio is van belang. Waterbus naar Amsterdam weer
opstarten. Regionet busverbinding verbeteren. Bereikbaarheid is van belang als je een
spil/metropool wil zijn.
Maak het belang van de regio duidelijk t.o.v. het geheel in de MRA. Dit wordt nog
onvoldoende teruggezien in de SV. Bijvoorbeeld nautische toegangspoort, sterker in het
verhaal van de SV zetten. Regio heeft wat te bieden in MRA.

Na de presentatie en de opmerkingen daarop zijn de deelnemers in 2 groepen verdeeld. Iedere
deelnemer van een groep krijgt een flipovervel. Daarop verwoorden ze kort wat zij vanuit hun eigen
belang of regiobelang belangrijk vinden om bij ons achter te laten. De flipovervellen geeft men
vervolgens aan elkaar door. Men associeert door op wat de voorganger geschreven heeft. Wat roept
het op? Wat zou je eraan toe willen voegen?
Daarna gaan de 2 groepen aan de hand van een regiokaart relaties en verbindingen op de kaart
zetten, en een regiokaart 2.0 maken. Dat betreft zowel fysiek als wellicht qua samenwerking. Te
denken valt daarbij aan wonen werken, verkeer en recreëren. Daarna wordt door een
vertegenwoordiger van de groep de kaart toegelicht.

3.2 Uitwerking associatievorm met flipovers
Groep 1
Flipover 1
Relevantie duiden van MRA voor Velsen/IJmond en v.v.
 Arbeidsmarkt
 Woningmarkt
 Kapitaalmarkt
 Recreatiemarkt
 ….
Belang voor MRA benoemd? Cijfers?
.. = toerisme (wandelen en fietsen)
EZ: Maakindustrie, offshore, cruise- en ferryvaart/toerisme.
Let op: Bereikbaarheid via alleen modaliteiten richting grote steden
Aandacht voor duurzaamheid <-> energie-innovatie (ook i.k.v. kunnen toevoegen/behouden van
functies)

Flipover 2
Functies op de landgoederen (nieuw/bestaand).
Ontwikkelkansen meegenomen?
Landgoederen is ook identiteit (trots). Hoeveel zijn het er?
Landgoederenzone als recreatief product neerzetten  zoals Stelling van Amsterdam.
Keerzijde: vergane glorie  vergt subtiliteit vgl. aardbei van Beverwijk.

Flipover 3
TROTS en dat uitstralen, positief verhaal, sterke punten benoemen.
 wordt aantrekkelijk woonmilieu ook uitgedragen?
Positieve verandering haven IJmuiden is zichtbaar en bekend in Beverwijk bij buurtgenoten.
Inzet op verbetering route naar strand en woon/werkgebied positief.

Flipover 4

Is Velsen een verzameling dorpen?
Velsen: uitwisseling, voorzieningen, volkshuisvesting, cultuur.
Dorpen: te midden van quota steden; en goed bereikbaar.
Verschillend karakter van de dropen aangeven in de structuurvisie, als een soort dorps-dna.
Kern kwaliteiten op niveau dorpen benoemen?

Flipover 5
Verbreding van de Structuurvisie naar grotere regio (IJmond-MRA) benoeming sterke kanten.
Kernkwaliteiten  regionaal positioneren / in regionale context plaatsen.
Kernkwaliteiten zijn goed benoemd.
Regio’s die een gezamenlijke economische visie hebben presenteren economisch beter.

Groep 2
Flipover 1
Bouw een luchtbrug over het kanaal. Waarop woningen/horeca etc. (met vooruit een klepje voor de
te hoge schepen).
Wuppertal 2 is mooi. Maastunnel 2 (fietstunnel) is beter  realistischer.
Houd het uitvoerbaar!
Kan een beeld zijn als het Gugenheim in Bilbao. Een stad die zonder dag museum niets voorstelde.
De nieuwe sluis kan hierin een “mooie landmark” worden  opdracht verbreden tot
verbindingspoort Noord-Zuid.

Flipover 2
Landgoederen verbinden Velsen, Beverwijk en Kennemerland.
Ja doen: qua beeldvorming, imago, fysiek, netwerken!!
Eens!!! Misschien verbreden tot cultuurhistorisch netwerk tussen Heemskerk en Heemstede.

Zit er al goed in? Zo nee, doen!
Probeer al die landgoederen open te gooien en er de toeristische fietsroute met picknick van te
maken. Google.nl fiets.

Flipover 3
Zet de regionale langzaam verkeer infra op de kaart  belangrijk ambitie verbetering.
Eens, maar wel op de hoofdverbindingen, voeg daar de doorgaande verbindingen richting
Amsterdam en Haarlemmermeer aan toe.
Deze zijn vooral belangrijk voor de diverse woonmilieus, verbinden wonen voorzieningen en
recreatie.
Voor recreatie zijn ook de kleinere verbindingen essentieel.
1. Macro
2. Micro – minder “mobielen’”
Zorg voor perfecte snelfiets oplaadsystemen.

Flipover 4
Verbindingen/relaties boven en onder NZKG versterken.
Landschap / agrarisch gebied <-> kust duinen <-> Recreatieschappen
Recreatief
Nog meer pontjes. Zorg dat je de verbinding Haarlem meeneemt.
De barrière NZK biedt ook kansen voor verschillende gebruiken bijvoorbeeld Tata Noord, IJmuidenZuid, open langschep extensieve recreatie Noord, intensieve Zuid.
Verbinding IJmuiden <-> strand kan ook met cultuurstrook Amperestraat/Kromhoutstraat.
Eens! Verbindingen verdienen een eigen kaart. Strand is onze verbinding.

Flipover 5
Velsen-noord functioneel etc. verbinden aan Beverwijk. Annexeren!
Betekent dat je andere organisatie moet kiezen (dus gewoon Velsen-Noord) als voorloper gemeente
IJmond alvast aan Beverwijk koppelen.
Nieuwe gemeentegrens Noordzeekanaal. Prima!

Lastig. Koppel dan ook de Hoogovens.
Eens gemeentegrens bestaat alleen nog in de Scheybeek.

Flipover 6
De visie van IJmond en Zuid-Kennemerland moeten elkaar versterken richting MRA.
Eens! Moet wel op de toegevoegde waarde voor de MRA. Volkshuisvesting, werk, zorg wordt al
onderling sterk samengewerkt.
Ja: ook naar “extern” (MRA en groter verband) je kernkwaliteiten zichtbaar maken en versterken.
Meer actieve promotie van jezelf. Zelfbewustzijn!
Klopt. Vanuit Amsterdam zien ze het verschil tussen IJmondgemeenten toch niet.
Niet richting maar met MRA.

3.3 Uitkomsten sessie regiokaart 2.0

Groep1
Naar grotere regio.
Kernkwaliteiten zijn goed benoemd.
Is er uitwisseling tussen de kernen, één gemeente of verzameling kernen?
DNA van de kernen benoemen
Landgoederenzone: zoek een functie voor de landgoederen.
Kustverbindingen
Trots uitstralen. De indruk bestaat dat meer mensen naar IJmuiden gaan vanuit de regio door
verbetering van de ruimtelijke kwaliteit.

Groep 2
Verbindingen: luchtbrug over het kanaal; is dit uitvoerbaar?
Regionale langzaam verkeerverbindingen op de kaart zetten, met name de doorgaande route
van/naar Amsterdam.
Velsen-Noord annexeren. Verbinden aan gemeente Beverwijk.
Landgoederen van Noord naar Zuid verbinden.
In de SV regio’s IJmond en Zuid-Kennemerland versterken.
Amsterdam Beach doortrekken tot boven Noordzeekanaal met behoud van eigen identiteiten in de
kernen.
Ondersteunen ferry.
Vraag: kan de presentatie worden gedeeld?

4.1 Impressie facebook actie scholieren
Op facebook is een actie gehouden om jongeren mee te laten denken over de concept ontwerp
structuurvisie. Aan hen is gevraagd om aan te geven, in welke vorm dan ook, waar ze in 2025 zouden
wonen, werken en chillen. Door circa 25 personen is enthousiast meegedaan aan de actie.
Naast deze facebook actie zijn scholieren geïnterviewd. De impressie van deze interviews is te vinden
op: http://www.velsen.nl/Bestuur-Organisatie/Projecten/Structuurvisie-Velsen-2025.htm

4.2 Opbrengst facebook actie scholieren Structuurvisie Velsen

