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Tijdens de informatieavond op 3 juli 2012 zijn er twee inspraakreacties schriftelijk ingediend. Het concept startdocument Heirweg – Brede
School heeft 8 weken ter inzage gelegen (vanaf 28 juni tot en met 23 augustus 2012). Gedurende 8 weken zijn geen inspraak reacties
ontvangen. In onderstaande overzicht zijn de ingediende inspraakreacties opgenomen en voorzien van een antwoord en is aangegeven of het
gevolgen heeft voor de formulering in het concept startdocument van juni 2012.
Nr Inspraakreactie

Beantwoording

1a

Niet te veel parkeerplaatsen aan de Heirweg zijde.
Let op Kiss en Ride locatie.

1b

Is er een mogelijkheid voor een Cruijffcourt naast
de school.

1c

Geen kinderboerderij terugbrengen.

1d

Geen moskee/ theehuis of iets dergelijks.

Op basis van het definitieve programma van de brede school
wordt bepaald of aanvullende parkeerplaatsen noodzakelijk zijn.
Voor situering van deze parkeerplaatsen en een eventueel haal
en breng voorziening wordt een uitwerking van het
inrichtingsplan gemaakt die te zijner tijd wordt besproken met
het Wijkplatform/ betrokkenen en vervolgens wordt vastgesteld
door de gemeente raad samen met het voorlopig ontwerp van het
gebouw.
In de planvorming en het realisatiebudget van de brede school is
geen Cruijffcourt opgenomen.
Aan het plaatsen van een Cruijffcourt worden diverse
voorwaarden gesteld qua locatie, afmetingen, budgettaire en
andere voorwaarden.
De Brede School in Velsen Noord voldoet hier niet aan.
Er is geen locatie voor een nieuwe kinderboerderij opgenomen
in de plannen van de brede school aan de Heirweg.
Deze functies zijn niet voorzien in de brede school.

Gevolgen voor
concept
startdocument
juni 2012
Geen

Geen

Geen
Geen

1e

Los de Meba overlast (lawaai en rotzooi op)

1f

Laat het geen jongeren hangplek worden.

1g

Geen oefenruimtes bandjes/fanfare (’s zomers
lawaai).

2

Hoe wordt er gedacht over:
Zonnepanelen en Warmte en koude opslag (geeft
60% besparing op gas). Een goed voorbeeld doet
goed volgen.

De Meba valt niet onder het project brede school. Daarom zijn
er geen ruimtelijke aspecten opgenomen in het startdocument
van de brede school.
Bij de planvorming van het gebouw en de openbare ruimte
rondom de brede school worden onoverzichtelijke ‘hoekjes’ zo
veel mogelijk vermeden. Daarnaast is de situering van het
schoolplein dusdanig dat er vanuit de woningen aan de Heirweg
sociale controle mogelijk is.
Voor de programmering en gebruik van de maatschappelijke
ruimtes is Stichting Welzijn verantwoordelijk. Indien er in de
nieuwbouw ruimtes worden voorzien voor muziek dan moeten
deze voldoen aan de normen vanuit het bouwbesluit.
Duurzaam bouwen is een beleidsuitgangspunt van de gemeente
Velsen. Het is van belang om in een zo vroeg mogelijk stadium
hier rekening mee te houden. Vanaf de start van het project is er
contact met de duurzaamheiddeskundige van de milieudienst
IJmond. Tijdens het ontwerptraject is de milieudienst betrokken
om te adviseren op duurzaamheidsmaatregelen.
Daarnaast wordt momenteel een de exploitatie berekeningen
voor de nieuwbouw financiële doorgerekend om de effecten van
aanvullende (duurzaamheid) maatregelen scherp te krijgen.
Hierdoor is het mogelijk om voordat er wordt gestart met
ontwerpen een beeld te krijgen welk effect
duurzaamheidsmaatregelen hebben op het ontwerp en
toekomstig gebruik van het gebouw.

Geen
Geen

Geen

Geen

