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MOTIE 39 van 2019 

Actieplan Velsen-Noord

via griffie@velsen.nl

Hierdoor delen wij u mede dat wij onder verwijzing naar artikel 41, Reglement van 

Orde een motie, met als onderwerp ‘Actieplan Velsen-Noord’ indienen met 
betrekking tot het raadsvoorstel nummer: RS 19.00588, behorende bij agendapunt 13 

van de raadsvergadering van 7 november 2019.

De motie luidt als volgt:

De raad van de gemeente Velsen, 

constateert dat:

• De afgelopen jaren grote inzet is gepleegd in Velsen-Noord die het dorp sterk 

heeft verbeterd (programma Frisse Wind, Groenstructuur, Rooswijk, Brede 

School).
• Er al vele jaren een brede wens ligt om de woningvoorraad in de Gildenbuurt 

en PEN-dorp te herstructureren en te differentiëren.
• Dit tot op heden helaas nog niet tot aanzienlijke verbeteractiviteiten heeft 

geleid.

overweegt dat:

• Het belangrijk is dat in deze collegeperiode onomkeerbare stappen worden 

gemaakt om ook voor deze genoemde Gildenbuurt en PEN-dorp de 

noodzakelijke herstructurering mogelijk te maken.
• Hierbij de medewerking van de woningbouwcorporatie(s) essentieel is.
• Dat in de komende prestatieafspraken hiertoe de definitieve aanzet kan worden 

geven.



Verzoekt het college:

• Het in het raadsakkoord genoemde actieplan:
• ten behoeve van de revitalisering van de Gildenbuurt en PEN-dorp in Velsen- 

Noord met spoed ter hand te nemen en dit actieplan vóór de volgende 

perspectiefnota aan de raad voor te leggen met keuzes hoe dit verder te vertalen 

in concrete acties en zo nodig mede te financieren.
• De Gildenbuurt en PEN-dorp als topprioriteit te benoemen in de gesprekken 

met de corporaties en hierover afspraken met hen te maken.
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Deze motie beoogt om invulling te geven aan het raadsakkoord en hierbij het college 

ruggensteun te geven om het actieplan te maken en invloed uit te oefenen op de 

gesprekken met de woningbouwcorporatie om de Gildenbuurt en PEN-dorp als 

topprioriteit aan te wijzen in het investeringsprogramma van de corporaties en zo 

nodig de Gemeente Velsen. Wij realiseren ons dat de tijd is veranderd, maar het lijkt 
goed om de voorstellen van het toenmalige wijkontwikkelingsplan over de 

Gildenbuurt en PEN-dorp als vertrekpunt te beschouwen en die zo nodig te 

actualiseren in het actieprogramma.

Uit het Raadsakkoord:

Er is aandacht voor het bevorderen van de samenhang tussen leefbaarheid, 
veilig wonen en de beleving van de buurt. We willen een actieplan ten behoeve 

van de revitalisering van de Gildenbuurt en PEN-dorp in Velsen-Noord.


