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Datum
12 februari 2015

Onderwerp

Geachte mevrouw Gerrits,
Naar aanleiding van uw brief van 18 december 2014 jl. met betrekking tot uw activiteiten in het gebouw
De Driehoek te Driehuis leest u onderstaand onze reactie.
U hebt aangegeven dat u zich zorgen maakt over het voortbestaan van uw activiteiten. Aanleiding
hiervoor is dat Stichting Welzijn Velsen (SWV) aan haar gebruikers kenbaar heeft gemaakt de
exploitatie van De Driehoek te moeten beëindigen. SWV gaat namelijk per 1 april 2015 de nieuwbouw
Het Terras exploiteren. Het is voor SWV financieel niet haalbaar om beide locaties (De Driehoek en Het
Terras) te exploiteren. Zij heeft u voorgesteld uw activiteiten te verplaatsen naar de nieuwbouw Het
Terras te Santpoort-Noord.
Wij begrijpen uw zorgen en hebben naar aanleiding van uw brief contact gezocht met SWV. Zij gaf aan
dat u in ieder geval dit seizoen, tot 1 juli 2015, nog gebruik kunt maken van De Driehoek en dat zij met
u en de andere gebruikers nog nader in gesprek zal treden.
Het doel van dat gesprek is om samen met u en andere gebruikers te zoeken naar mogelijkheden.
Gedacht wordt aan het vinden van oplossingen voor uw bezwaren om naar Het Terras te verhuizen.
Verder kan gekeken worden naar andere locaties waar uw activiteiten eventueel kunnen plaatsvinden.
Wij vertrouwen erop dat u in goed overleg met SWV tot een oplossing zult komen die voor alle
betrokkenen bevredigend is.

Hoogachtend,
Burgemeester en wethouders van Velsen
namens dezen,
afdeling Maatschappelijke Ontwikkeling

M. Bouw
afdelingsmanager
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Geachte mevrouw Zuurbier- Apeldoorn,
Naar aanleiding van uw brief van 13 januari jl. met betrekking tot uw activiteiten in het gebouw De
Driehoek te Driehuis leest u onderstaand onze reactie.
U hebt aangegeven dat u zich zorgen maakt over het voortbestaan van uw activiteiten. Aanleiding
hiervoor is dat Stichting Welzijn Velsen (SWV) aan haar gebruikers kenbaar heeft gemaakt de
exploitatie van De Driehoek te moeten beëindigen. SWV gaat namelijk per 1 april 2015 de nieuwbouw
Het Terras exploiteren. Het is voor SWV financieel niet haalbaar om beide locaties (De Driehoek en Het
Terras) te exploiteren. Zij heeft u voorgesteld uw activiteiten te verplaatsen naar de nieuwbouw Het
Terras te Santpoort-Noord.
Wij begrijpen uw zorgen en hebben naar aanleiding van uw brief contact gezocht met SWV. Zij gaf aan
dat u in ieder geval dit seizoen, tot 1 juli 2015, nog gebruik kunt maken van De Driehoek en dat zij met
u en de andere gebruikers nog nader in gesprek zal treden.
Het doel van dat gesprek is om samen met u en andere gebruikers te zoeken naar mogelijkheden.
Gedacht wordt aan het vinden van oplossingen voor uw bezwaren om naar Het Terras te verhuizen.
Verder kan gekeken worden naar andere locaties waar uw activiteiten eventueel kunnen plaatsvinden.
Wij vertrouwen erop dat u in goed overleg met SWV tot een oplossing zult komen die voor alle
betrokkenen bevredigend is.

Hoogachtend,
Burgemeester en wethouders van Velsen
namens dezen,
afdeling Maatschappelijke Ontwikkeling

M. Bouw
afdelingsmanager
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