Geachte Fractieleden,
Op de site http://www.raadvelsen.nl/Gemeenteraad/ staat niet bij alle partijen een
algemeen Email adres zodat ik me richt tot de fractievoorzitters ervan uitgaande dat
zij dit communiceren met hun achterban.
Op 6 jan. 2015 heb ik het volgende bericht gestuurd naar wethouder F. Bal die mij via
zijn secretaresse meldde het doorgestuurd te hebben naar de behandelend
ambtenaar.:
“Via de krant vernam ik dat er komende tijd 2,5 miljoen euro beschikbaar is om Velsen
qua fietsstad beter op de kaart te zetten. De volgende 2 locaties zou ik hiervoor
aanvullend willen aanbevelen.
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Een fietsdoorgang tussen de Grahamstraat en het Moerbergplantsoen. Voor de
aanleg van het ‘Stadspark’ kon je hier met de auto nog door heen. Nu zelfs met
de fiets niet meer. Als je de andere kant wil bereiken moet je flink omrijden
langs drukke auto wegen terwijl zo’n park juist aantrekkelijk is voor fietsers. Dit
geldt natuurlijk ook voor het nog aan te leggen spiegelbeeld met het Gijzenveld
plantsoen. Al zie ik daar liever een groen blijvende long van IJmuiden met
oversteek paden.
Een fietsdoorgang tussen de Maasstraat en de ingang Heerenduinen. Door de
markeringen in het gras is duidelijk dat hier behoefte is aan een fietspad als
doorgaande weg van centraal IJmuiden naar het nieuw aangelegde fietspad
naar Santpoort.

Ten aanzien van recentelijk aangelegde wegen ben ik van mening dat deze op
doorgaande routes te smal zijn aangelegd waardoor de veiligheid in het geding is bij
bochten. Dit geld met name voor de Havenkade c.q. de Planetenweg. Ook bij het in en
uitstappen bij maar aan 1 zijde aangelegde parkeer havens. Dit geld met name voor
het Moerbergplantsoen. Hier zijn ook weinig oversteek plaatsen voor voetgangers.
In de veronderstelling hiermee van dienst te zijn uitziend naar oplossingen, “
Daarnaast heb ik via de media begrepen dat er door de provincie Noordholland
40.000,- euro beschikbaar wordt gesteld aan organisaties die zich inzetten voor het
onderhoud van “Groen gebieden”. Wordt hier door de raad van Velsen actie in
ondernomen?
In de veronderstelling, in deze ,dat uw aanwezigheid in de vergaderingen leidt tot
positief beleid verblijvend,
Met vriendelijke groeten,
Kees Los
Kennemerlaan 127
1972 EK IJmuiden
Tel.: 0255-523855

