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Visie op Velsen 2025

Geacht college,

Met belangstelling hebben wij kennisgenomen van uw notitie “Visiedocumenten
Velsen in 2025”. Ook al is het niet aan Haarlem om zich in dit stadium uit te
spreken over een eventueel voorkeurscenario, willen we wel opmerken, dat wij ons
herkennen in de door u gevoerde discussie en dat wij verheugd zijn over de
openheid en de samenwerking die Velsen zoekt.
Juist die inzet op openheid en samenwerking is ons inziens voor de verschillende
gemeenten in de westflank van de Metropoolregio Amsterdamt een uitstekende
basis voor het verder versterken van onze gezamenlijke bijdrage aan het goed
functioneren en daarmee aan de kracht van de MRA.
Mede in het licht van de verdere ontwikkeling van de MRA is het van belang dat
Haarlem, Velsen en de andere gemeenten in Kennemerland, op het gebied van
verschillende belangrijke, ook door u in de gepresenteerde scenario’s aangesneden
onderwerpen, met elkaar van gedachten blijven wisselen.
Juist in de westflank van de MRA hebben de verschillende gemeenten, denken wij,
voldoende zaken die ons allen aangaan en voldoende reden om gezamenlijk op te
trekken. Dat geldt niet alleen voor beleidsterreinen als wonen, werken en
bereikbaarheid, maar evenzogoed voor zaken als recreatie, toerisme en cultuur en
voor de, ook in uw scenario’s opgenomen, inzet op samenwerking in een
gemeenteoverstijgende veiligheidsregio.

Gaarne bij beantwoording ons kenmerk vermelden.
Bezoekadres: Grote Markt 2, Haarlem
www.haarlem.nl
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Graag spreken wij hierbij de hoop uit dat de ambtelijke en bestuurlijke relaties
tussen onze gemeenten zich positief blijven ontwikkelen en merken wij op dat wij
hierin van onze kant graag willen investeren.
In dat verband zijn wij onder meer van plan, naast de bestaande overlegverbanden
en contacten, ook het initiatief nemen tot één of meer rond specifieke onderwerpen
te organiseren netwerkbijeenkomsten voor alle MRA betrokkenen in breed
Kennemerland en zullen wij u tezijnertijd graag uitnodigen daarbij aanwezig te zijn.

Hoogachtend,

Het college van burgemeester en wethouders,
de secretaris,

de burgemeester,

ing. S.M.M. Borgers,

mr. B.B. Schneiders

