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Voorgesteld raadsbesluit

De gelden, die in de begroting 2014 als reservering Visie op Velsen 2025 zijn opgenomen voor de
aanleg van het Willebrordpark, te bestemmen voor het opknappen van het volledige entreegebied
incl. viaduct.
Samenvatting

In de begroting 2014, reservering Visie op Velsen 2025 is voorgesteld met een eenmalige impuls
de entree van IJmuiden op te waarderen tot de poort van de stad, uitnodigend en kwaliteitsvol. In
de begroting 2014 is hiervoor € 325.000 gereserveerd. In de perspectiefnota 2013 is van dit bedrag
€ 300.000 voorzien voor de herinrichting van het Willebrordplantsoen en € 25.000 voor het
genereren van ideeën voor het viaduct. De herinrichting van het Willebrordplantsoen blijkt nu
echter binnen het beschikbare budget voor de herinrichting van de IJmuiderstraatweg te kunnen
plaatsvinden. Voorgesteld wordt niettemin de totale reservering te laten staan en het te bestemmen
voor het opknappen van het volledige entreegebied, zodat niet alleen ideeën kunnen worden
gegenereerd voor de verbetering van de stadspoort, maar er ook een basis is voor de uitvoering.
Aanleiding

In de begroting 2014, reservering Visie op Velsen 2025 is voorgesteld met een eenmalige impuls
de entree van IJmuiden op te waarderen tot de poort van de stad, uitnodigend en kwaliteitsvol. In
de begroting 2014 is hiervoor € 325.000 gereserveerd. In de perspectiefnota 2013 was van dit
bedrag € 300.000 voorzien voor de herinrichting van het Willebrordplantsoen en € 25.000 voor het
genereren van ideeën voor het viaduct.
Door een gunstige aanbesteding van het project IJmuiderstraatweg en een BDU subsidie kan de
herinrichting van het plantsoen tot het Willebordpark echter binnen het voor de herinrichting van de
IJmuiderstraatweg beschikbare budget worden uitgevoerd. De in de perspectiefnota 2013
aangebrachte reservering voor het Willebrordpark is dus niet meer nodig.
Voorgesteld wordt niettemin de totale reservering te laten staan en te bestemmen voor het
opknappen van het volledige entreegebied incl. viaduct, zodat niet alleen ideeën kunnen worden
gegenereerd voor de verbetering van de stadspoort, maar er ook een basis is voor de uitvoering.
Programma

7 Openbare ruimte

1

Kader

Visie op Velsen 2025
Begroting 2014
Beoogd doel en effect van het besluit

Verbetering van het entreegebied van IJmuiden.
Directe maatschappelijke consequenties

Argumenten

Door de gelden te bestemmen voor de uitvoering van het gehele entreegebied kunnen niet alleen
ideeën worden gegenereerd voor de verbetering van de stadspoort, maar is er ook een basis voor
de uitvoering.
Inspraak, participatie etc.

N.v.t.
Alternatieven

Gelden worden niet overgeheveld, waardoor voor de uitvoering van verdere verbeteringen in het
entreegebied geen gelden zijn gereserveerd.
Risico’s

N.v.t.
Financiële consequenties

Geen: gereserveerde gelden worden binnen de doelstelling in de begroting 2014 herbestemd.
Uitvoering van besluit

Zoals aangegeven in programma 7 van de begroting 2014 wordt in de eerste helft van 2014 aan de
raad een procesvoorstel aangeboden voor het genereren van ideëen. In de tweede helft van 2014
zal vervolgens een selectie van de ideeën en een keuzevoorstel aan de raad ter besluitvorming
worden voorgelegd. Daarna start de (voorbereiding) van de uitvoering.
Bijlagen – onderdeel uitmakend van het besluit

Achterliggende stukken – relevante aanvullende of historische informatie

Burgemeester en wethouders van Velsen
De secretaris,

De burgemeester,

D. Emmer

F.M. Weerwind
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