Nieuwsbrief Raadsplein Carrousel donderdag 17 september 2015
Onderwerpen die voor de inwoners van Velsen van belang kunnen zijn van de Carrousel op donderdag
17 september 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

Verklaring van geen bedenkingen voor appartementen Reptonstraat

Voor het oprichten van 23 appartementen op het perceel Reptonstraat ongenummerd te Velserbroek
is een aanvraag omgevingsvergunning ingediend. Dit is in strijd met het bestemmingsplan Velserbroek, waarbij de gronden bestemd zijn voor woonwagens. Dit onderwerp is eerder in een
raadsvergadering besproken. De gemeenteraad heeft toen een ordevoorstel aangenomen om het
onderwerp terug te laten komen in een sessie omdat er nog te veel vragen waren om een besluit te
nemen over deze aanvraag.

Startdocument bestemmingsplan Santpoort-Noord

In het startdocument bestemmingsplan Santpoort-Noord staan de uitgangspunten voor het maken
van een nieuw bestemmingsplan voor de woonkern Santpoort-Noord. De gemeenteraad bespreekt het
startdocument en geeft input mee aan het college. De gemeenteraad wordt hiermee in een vroeg
stadium betrokken bij de totstandkoming van een nieuwe bestemmingsplan. Aan de hand van het
startdocument zal later het voorontwerpbestemmingsplan worden opgesteld waarop inspraak
mogelijk is. Uiteindelijk stelt de gemeenteraad het bestemmingsplan vast.

Meer nieuws uit de raad
Denk mee over de nieuwe burgemeester

Wilt u samen met de gemeenteraad meedenken over de profielschets van de nieuwe burgemeester
voor Velsen? U bent van harte welkom op de bewonersavond op woensdag 23 september vanaf 19.30
uur in de Burgerzaal van het gemeentehuis.
Onder leiding van gespreksleider Gertjan Huijbens kunnen alle inwoners van Velsen aangeven wat
voor type burgemeester Velsen nodig heeft. Alle ingebrachte aanbevelingen worden meegenomen
door de gemeenteraad om tot een nieuwe profielschets te komen.
Vanaf 10 september wordt ook aan alle deelnemers van het Burgerpanel Velsen gevraagd om mee te
denken over een nieuwe burgemeester. Wilt u lid worden van het Burgerpanel Velsen, kijk dan op
velsen.nl

Wilt u inspreken over een van deze onderwerpen, dan kunt u zich tot woensdag 16 september, 16.00 uur aanmelden via griffie@velsen.nl of per telefoon: 0255 567502. Er kan bij de sessie over het bestemmingsplan SantpoortNoord niet worden ingesproken. Op de onderwerpen van de agenda, kan 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

