MOTIE
via griffier@velsen.nl
Aan de voorzitter van de Raad.
Geachte voorzitter,
Hierbij delen wij u mede dat wij voor de raadsvergadering van 26 april 2012 onder
verwijzing naar artikel 41 Reglement van Orde een motie “vreemd aan de orde van de
dag” indienen. Deze motie heeft betrekking op het onderwerp: Parkeervoorziening ten
behoeve van Thalia.
De raad van de gemeente Velsen constateert:
- dat voortgang van de huizenbouw in Oud IJmuiden stagneert en dat er geen
zicht is op een spoedige realisatie van een parkeergarage onder het Thaliaplein;
- dat door de stagnerende bouw er onvoldoende parkeerruimte is om te voorzien
in de parkeerbehoefte voor gasten en bezoekers aan Hotel restaurant Augusta
en zalencentrum Thalia, naast de parkeerbehoefte die er is voor de bewoners.
De tekst van de motie luidt:
De raad draagt het college daarom op, om eventueel tezamen met partners, met
voortvarendheid te zoeken naar extra mogelijkheden om te komen tot een tijdelijke
uitbreiding van parkeerplaatsen op de braakliggende gronden in de nabijheid van
bedoelde horecagelegenheden .
Het college informeert de raad voor het zomerreces van 2012 over het resultaat.
Toelichting:
Op 30 oktober 2008 is er raadsbreed een motie van de PvdA aangenomen om zo
spoedig mogelijk het aantal parkeerplaatsen rondom Thalia uit te breiden, zie bijlage.
Op 18 juni 2009 besluit de raad om van de ReinUnie gelden 1 miljoen te reserveren voor
een parkeerkelder onder het nog te realiseren Thaliaplein.
Tijdens de begrotingsraad van 4 november 2010 wordt besloten deze reservering weer
in te trekken.
Door de stagnerende bouw wordt de realisatie van het Thaliaplein met bijbehorende
parkeergarage sterk vertraagd, c.q. onzeker. Bovendien mag de tijdelijke
parkeerplaats niet meer gebruikt worden voor Thalia/Augusta, omdat men die ruimte
nodig heeft voor de nieuwe bewoners.
Waar de raad in 2008 lovend was over het opknappen van Thalia in een toen desolate
stadswijk en de ontwikkeling wilde stimuleren met voldoende parkeervoorzieningen,
ging men eind 2010 weer akkoord met het intrekken van de gereserveerde 1 miljoen
voor de parkeergarage.
Als de gemeenteraad wil bewijzen dat men een vertrouwenswaardig orgaan is en dat
toezeggingen van die raad gestand worden gedaan; dan kan men dit doen door het
college nogmaals op te dragen om tijdelijk extra parkeerplaatsen te maken, zolang er
geen voldoende parkeervoorzieningen voor de nieuwe bewoners zijn.
Door op de voorlopig nog braakliggende grond met stelcon platen extra
parkeergelegenheid te scheppen, kan men het parkeerprobleem oplossen totdat de
bouw zodanig vordert dat er ook parkeerplaatsen zijn voor de bewoners.
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Datum: 22 april 2012
Johan van Ikelen

Velsen Lokaal

Bijlage: motie PvdA

BIJLAGE

MOTIE
via griffier@velsen.nl

Aan de voorzitter van de Raad.
Geachte voorzitter,
Hierdoor deel ik u mede dat ik onder verwijzing naar artikel 40 Reglement van Orde een motie
indien. Deze motie heeft betrekking op het agendapunt 9R Bestemmingsplan Oud IJmuiden
West van het raadsplein van 30 oktober 2008
De tekst van de motie luidt:
De raad van de gemeente Velsen is van oordeel dat het bestemmingsplan Oud IJmuiden West
in te weinig parkeerplaatsen voorziet voor gasten en bezoekers aan Hotel restaurant Augusta
en zalencentrum Thalia, naast de parkeerbehoefte die er is voor de bewoners. De raad draagt
het college op om eventueel tezamen met partners, met voortvarendheid te zoeken naar extra
mogelijkheden om te komen tot een significante uitbreiding van parkeerplaatsen in de nabijheid
van bedoelde horecagelegenheden. Het college informeert de raad voor het zomerreces van
2009 over het eindresultaat van het onderzoek.
Toelichting:
In het bestemmingsplan Oud IJmuiden West zijn de benodigde parkeerplaatsen incl. die van
Thalia en Augusta verdeeld over het gehele plangebied. Dit zal leiden tot een sterk verhoogde
parkeerdruk rond bedoelde horecagelegenheden. In de memo van het college van 7 oktober
2008 verwijst het college als oplossing naar de mogelijkheid van een ondergrondse
parkeergarage onder het zogenaamde Thaliaplein. Deze ondergrondse parkeervoorziening van
ca 35 parkeerplaatsen zal echter niet kunnen voorzien in de gevraagde behoefte. Het is zelfs
de vraag of voor deze parkeervoorziening een ondernemer te vinden is die bereid is deze te
realiseren. Verder zegt het college in de memo andere lokaties ……..nogmaals te bekijken. Dit
is te vrijblijvend voor het door de raad geconstateerde probleem.
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