Nieuwsbrief Raadsplein raadsvergadering 1 oktober 2015
Een greep uit de onderwerpen die voor de inwoners van Velsen van belang kunnen zijn van het Raadsplein op 1
oktober 2015, aanvang 19.30 uur in het gemeentehuis van Velsen, ingang Plein 1945. De vergadering is openbaar.
De gehele agenda en informatie over de gemeenteraad staat op raad.velsen.nl U kunt zich abonneren op de digitale
nieuwsbrief Raadsplein door uw adresgegevens en uw e-mailadres te mailen naar raadsplein@velsen.nl

Het Actualiteitenuurtje

Om 19.30 uur krijgen inwoners die zich hebben aangemeld, elk twee minuten de tijd om de gemeenteraad toe te spreken. Dit mag niet gaan over onderwerpen die op de agenda staan, maar over andere
actuele zaken waar de gemeenteraad iets aan kan doen. Voor klachten of bezwaren over genomen
besluiten bestaan er specifieke procedures. Wilt u inspreken dan kunt u zich tot uiterlijk woensdag
30 september, 16.00 uur aanmelden bij de raadsgriffie: telefoonnummer 0255-567502 of per e-mail
griffie@velsen.nl Daarbij moeten naam, telefoonnummer en/of e-mailadres en onderwerp worden vermeld. Voor meer informatie kijk op de website raad.velsen.nl

Afscheid en benoeming raadslid Velsen Lokaal

Per 1 oktober stopt Johan van Ikelen van de fractie Velsen Lokaal met het raadslidmaatschap van
de gemeenteraad van Velsen. Johan is veertien jaar lid geweest van de gemeenteraad. Velsen Lokaal
draagt het steunfractielid Maurice Bok voor om toegelaten te worden als lid van de gemeenteraad.

Vaststelling bestemmingsplan Havengebied Eerste Partiële Herziening

Op 20 juni 2013 is het bestemmingsplan Havengebied vastgesteld door de gemeenteraad. In de
uitspraak op het beroep is dit bestemmingsplan op twee percelen vernietigd. Het gaat hierbij om de
woonbestemming op de percelen Trawlerkade 38 en 64 te IJmuiden. De eigenaren van deze percelen
hebben een verzoek ingediend voor een herziening. Vanaf vrijdag 24 april tot en met donderdag 4 juni
2015 heeft het ontwerpbestemmingsplan ter inzage gelegen. Gedurende deze periode is één zienswijze ontvangen. De gemeenteraad wordt gevraagd de voorgestelde wijzigingen uit de zienswijze over
te nemen.

Voor meer informatie over de gemeenteraad kunt u kijken op raad.velsen.nl of contact opnemen met de
raadsgriffie tel. 0255 567502. De raadsvergadering is rechtstreeks en op een later tijdstip te zien op raad.velsen.nl

