Aan de omwonenden van de Vlietweg 2 Santpoort

Betreft: Besluit College van B&W t.a.v. Vlietweg 2 Santpoort Noord
Geachte heer/mevrouw,

Amsterdam, 7 december 2021

Op dinsdag 7 december 2021 heeft het College van B&W van de gemeente Velsen besloten positief
te zijn over de haalbaarheid van de voorgenomen ontwikkeling van de Vlietweg 2 in Santpoort. We
leggen in deze brief uit wat dit besluit betekent en hoe het vervolg van het proces en de participatie
eruit zien.
Wat houdt het besluit in?
Het college heeft op 7 december besloten dat het project 1828 een haalbaar project is. Op een aantal
punten moet worden afgeweken van het huidige beleid. Het college is van mening dat afwijken voor
dit specifieke project legitiem is. Dit besluit betekent dat het college -onder voorbehoud dat de raad
daar ook mee instemt- haar medewerking toezegt.
Uitgangspunten
Het college heeft (stedenbouwkundige) uitgangspunten opgesteld en aan Wibaut meegegeven. Deze
uitgangspunten en de uitwerking van de eerste participatiegesprekken vormen samen het
Stedenbouwkundig Programma van Eisen (SpvE).
Vervolg participatie
Graag nodigen wij u uit op dinsdag 18 januari 2022 om 19.30 uur voor een volgende bijeenkomst.
Tijdens deze bijeenkomst lichten we toe wat het besluit van het college inhoudt en wat dit voor u
betekent. We leggen uit welke uitgangspunten het college heeft meegegeven en geven een toelichting
op het vervolgproces. Graag horen wij u reactie en gaan we in gesprek over het vervolg van de
participatie.
U ontvangt tijdig een uitnodiging met daarin de locatie van de bijeenkomst. Mogelijk moet de
bijeenkomst online plaatsvinden. Dit hangt af van de dan geldende coronamaatregelen.
Vragen
Heeft u vragen, neemt u dan contact op met Jolijn Goertz via info@vlietweg2santpoortnoord.nl of
telefonisch via 020-523 50 90. Op de website www.vlietweg2santpoortnoord.nl vindt u de verslagen
van de vorige bijeenkomsten.
Met vriendelijke groet,
Projectteam Vlietweg 2

