
    

MOTIE 2 van 2021
‘Vergroenen Plein-45’

via griffier@velsen.nl 

Aan de voorzitter van de Raad

Geachte voorzitter,

Hierdoor delen wij u mede dat wij onder verwijzing naar artikel 42, lid 1, Reglement van Orde een 
motie met als onderwerp ‘Vergroenen plein-45’ indienen met betrekking tot het raadsvoorstel met 
nummer: 18083-2021, behorende bij agendapunt 10, ‘Vaststellen gebiedsvisie ‘Pont tot Park’’ van de 
raadsvergadering van 31 maart 2021.

De motie luidt als volgt:

De raad van de gemeente Velsen constateert dat:

 Dudok het plein-45 altijd bedoeld heeft met veel groen (zie in de bijlage zijn tekeningen)
 In het kader van de actie Steenbreek wij als gemeente absoluut het verkeerde signaal af 

geven met een volledig bestraat plein en een enkele boom.
 Er sinds 2020 gelukkig regelmatig meerdere terrassen op het plein staan. 
 Dat we al jaren veel vragen krijgen vanuit de bevolking (ook via sociale media) dat er behoefte 

is aan veel meer groen op het plein.
 De wethouder tijdens de sessie aan gaf dat hij het liever nog niet ziet omdat hij nog niet weet 

wat er met het plein gaat gebeuren, er is immers ook een wens voor een parkeergarage onder 
het plein. 

De raad van de gemeente Velsen is van oordeel dat:

 Het plein veel levendiger zal worden met terrassen afgewisseld met veel groen.
 Vergroening van het plein geen andere ambities in de weg moet staan, zoals horeca en 

evenementen.
 Het Velserduinplein inmiddels keurig is aangepast volgens de actie Steenbreek.
 De gemeente met het programma Samenspel ruimte geeft voor gesprekken, inspraak en 

zeggenschap van inwoners.

En verzoekt het college:

Bij verdere ontwikkeling van het gebiedsplan IJmuiden en andere plannen rondom Plein-45 
vergroening als uitgangspunt te nemen en te koppelen aan de ambitie van de gebiedsvisie.

Datum: 31 maart 2021
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Toelichting:

Omdat de gebiedsvisie een nader uit te werken document is voor de langere termijn zou het nog wel 
eens jaren kunnen duren eer iets gebeurt met het plein. Willen we daar op wachten ? 

Misschien moeten we als gemeente onderzoeken of we de discussie over wel of geen parkeergarage 
onder het plein naar voren halen, zodat we eerder weten wat er met het plein gaat gebeuren en een 
eventuele vergroening op kortere termijn wel of geen weggegooid geld zal zijn.

- Deze motie is ook een prima aanvulling op motie 44/2020 “Help scholen met vergroenen van 
schoolpleinen” van GroenLinks die unaniem werd aangenomen door de raad.

- Het zou goed zijn om de inwoners en ondernemers in het kader van “Samenspel” bij de 
inrichting te betrekken.


