
MOTIE 28 van 2021
Dorpsdialoog bij uitwerking Pont tot Park

via griffie@velsen.nl
Aan de voorzitter van de Raad

Geachte voorzitter,

Hierdoor delen wij u mede dat wij onder verwijzing naar artikel 44, lid 6, Reglement van 
Orde een motie vreemd aan de orde van de dag indienen met als onderwerp ‘Dorpsdialoog 
bij uitwerking Pont tot Park’, in de raadsvergadering van 23 december 2021.

De motie luidt als volgt:
De raad in openbare vergadering bijeen op donderdag 23 december 2021,

Constaterende dat:
- Participatie voor de inwoners van IJmuiden bij de totstandkoming van de 

gebiedsvisie Pont tot Park beperkt is geweest tot met name een enquête;
- Er vanuit diverse richtingen uit de samenleving is aangegeven dat er een behoefte is 

om mee te kunnen denken;
- Er vanuit het Wijkplatform IJmuiden-Noord is uitgesproken dat zij de behoefte 

zouden hebben aan een dorpsdialoog over de uitwerking van Pont tot Park;
- De gemeente Velsen reeds dorpsdialogen heeft gehouden in alle kernen, maar deze 

buiten Driehuis van beperkte opzet zijn geweest.

Overwegende dat:
- Er een brede behoefte leeft om mee te denken met de verdere invulling en uitwerking 

van de gebiedsvisie Pont tot Park;
- De raad van de gemeente Velsen heeft uitgesproken dat de missie voor deze 

raadsperiode is: “De gemeenteraad van Velsen stelt de inwoners van de gemeente 
centraal. (…) We luisteren goed naar signalen uit de samenleving en willen 
verbinding tot stand brengen. Wij stellen ons hierbij flexibel op en werken samen in 
een sfeer van veiligheid en vertrouwen”;

- Het binnen deze missie logisch is om een uitgebreid participatietraject op te stellen 
rondom Pont tot Park, als hiertoe een behoefte leeft in de samenleving;

- Er in het vervolg van Pont tot Park is aangegeven dat er eerst onder meer 
samenwerkingen moeten worden aangegaan, een projectorganisatie wordt 
opgetuigd en spelregels ten aanzien van samenspel worden opgesteld;

Roept het college op:
- Bij de uitwerking van Pont tot Park een uitgebreide participatie in te richten over het 

totale plan en deelgebieden, waarbij aan de voorkant scherp wordt afgesproken 
waarover op welke manier geparticipeerd kan worden. 

Datum: 23 december 2021
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