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Onderwerp: Fun Village Velsen
Geacht college,
Voor de locatie de Zuiderscheg in het recreatiegebied Spaarnwoude ligt een initiatiefplan: Fun Village.
Binnen de gemeenteraad van Velsen is een meerderheid die zich positief heeft uitgelaten over deze
ontwikkeling. De Raad is zich terdege bewust van de eventuele impact die een dergelijk initiatief op de
locale middenstand kan hebben. Om een duidelijk beeld te kunnen scheppen over de haalbaarheid van dit
plan, leggen wij u de volgende prealabele vragen voor:
1. Acht u inpassing van het concept Fun Village op deze locatie voorstelbaar?
2. Bent u bereid -voor zover nodig voor de ontwikkeling- de status van ecologische hoofdstructuur van
het gebied te verwijderen?
In uw schrijven van 22 december 2011 heeft u ons laten weten dat een nieuwe ontwikkeling als Fun Village
vrijwel zeker grote gevolgen voor de bestaande winkelstructuur in de regio IJmond en wellicht ook
omringende regio’s met zich mee zal brengen. Het werkbezoek dat onze raad vorig jaar heeft afgelegd aan
Bataviastad in Lelystad heeft echter ook een positieve ontwikkeling laten zien als er maatregelen worden
genomen waardoor het winkelcentrum goed bereikbaar en aantrekkelijk blijft. Ook Velsen is bereid te
investeren in het winkelcentrum van IJmuiden zodat het meer tegenwicht kan bieden aan ontwikkelingen als
Fun Village. Hierover zal onze raad binnenkort beslissen.

Wij zien positieve kanten van Fun Village, zoals een toename van de werkgelegenheid en het realiseren van
een ‘landmark’ voor de regio IJmond met de nodige spin-off naar de buurgemeenten. Argumenten waarom
de Raad van Velsen vindt dat een dergelijk initiatief binnen onze gemeente gerealiseerd zou moeten worden.
Wij zien uw reactie daarom met belangstelling tegemoet.
Hoogachtend,
Burgemeester en wethouders van Velsen
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