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Duidelijkheid krijgen over:
 de wijze waarop de BLVC-richtlijnen (zullen) worden toegepast bij de
renovatie van de Lange Nieuwstraat en andere grootschalige werken.
 de wijze waarop de onderdelen van een BLVC-plan bij werken in
Velsen zijn geborgd.
 de vraag in hoeverre onderzoek naar de toegevoegde waarde van
een BLVC-plan of – raamwerk voor werken in Velsen heeft
plaatsgevonden of nog zou moeten plaatsvinden.
De heren Diepstraten (Velsen Lokaal) en Sintenie (CDA) hebben
gevraagd om agendering van dit onderwerp.
Voordat een omgevingsproject begint kan het nuttig zijn een BLVC-plan
op te stellen, waarbij maatregelen, verantwoordelijkheden en afspraken
rondom Bereikbaarheid, Leefbaarheid, Veiligheid en Communicatie
tijdens de hele bouw worden vastgelegd. In Amsterdam is dit sinds 2002
verplicht. Doel van een dergelijk plan is dat tijdens de uitvoering de
straat, buurt, wijk of stad maatschappelijk en economisch kan blijven
functioneren, dat de overlast door omwonenden en gebruikers zoveel
mogelijk wordt beperkt en dat tijdens de voorbereiding en de uitvoering
duidelijk is wie hiervoor aanspreekbaar is en op welk moment. Naar
aanleiding van het krantenbericht van 9 april jl. in de IJmuider Courant
en de beantwoording van de vragen in het actualiteitenuurtje in de
raadsvergadering van 16 april jl. lijkt het college een BLVC-plan voor de
renovatie van de Lange Nieuwstraat en wellicht andere werken niet
nodig te vinden. Tijdens deze raadsvergadering heeft de
portefeuillehouder aangegeven met de raad in gesprek te willen over
toepassing van BLVC-richtlijnen bij de renovatie van de Lange
Nieuwstraat. In dit agendaverzoek geven wij aan hoe wij een dergelijke
sessie ingevuld willen zien.
o Korte toelichting door de indiener van het agendaverzoek.
o technische vragen zijn van te voren reeds gesteld (voor zo ver
mogelijk).
o Eventueel wordt een toelichting of presentatie door portefeuillehouder/
ambtenaar gegeven. Deze richt zich op de kaderstellende en
controlerende rol van de raad (max. 10 minuten)
o fractiewoordvoerders krijgen de gelegenheid politieke vragen te stellen
o portefeuillehouder (en evt. ambtenaar) beantwoordt vragen.
o voorzitter concludeert namens de aanwezigen dat het onderwerp
voldoende is behandeld.
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