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Laat de grond van de Spil niet braak liggen

We stellen de raad voor om het volgende besluit te nemen:

Een opdracht te geven aan het college om de grond van voormalig buurtcentrum De Spil in de Frans 
Halsstraat in IJmuiden niet jaren braak te laten liggen.

We stellen vast dat:
 Er vooralsnog geen concrete plannen liggen bij de gemeente voor invulling van het stuk grond

aan de Frans Halsstraat waar voormalig buurtcentrum De Spil was gehuisvest.
 Dit stuk grond pas in zicht komt als de plannen van Pont tot Park meer uitwerking krijgen.
 Het wellicht jaren kan gaan duren voordat hier nieuwbouw dan wel een andere bestemming 

voor deze grond komt.
 Het stuk grond midden in een woonbuurt gelegen is. 

We hebben nagedacht over en houden rekening met:
 Het feit dat de leefbaarheid in de buurt niet wordt verhoogd met een braak stuk liggend grond.
 Inwoners die zich hebben uitgesproken tegen de sloop van de Spil, omdat de plek een sociale

buurtfunctie huisvestte die nu wordt gemist, en men vreesde voor een ‘gat’ in de wijk waar 
niets mee gebeurt.

 De meerwaarde van een tijdelijke invulling, opgehaald vanuit de buurt, en dat dit aansluit bij 
de volgende thema’s uit het raadsprogramma:  Leefbaarheid en Participatie en Democratische
kwaliteit.

 Budget en mogelijkheden: bij het ophalen van ideeën en initiatieven van inwoners moet het 
vooraf helder zijn welke type invulling vanuit gemeentelijke ondersteuning tot de 
mogelijkheden behoren en wat de maximale duur van de invulling is opdat er niet de 
verkeerde verwachtingen worden gewekt. 

We vinden dat:
 Het college een actieve rol moet spelen om de leefbaarheid te verhogen en inwoners de 

ruimte te geven om op deze plek tijdelijke buurtinitiatieven te ontwikkelen. 

We geven het college opdracht om:

Het stuk grond dat is vrijgekomen door de sloop van buurtcentrum De Spil in IJmuiden niet jaren te 
laten braak liggen, maar deze voor tijdelijke invulling terug te geven aan de wijk. Om actief ideeën en 
initiatieven op te halen bij inwoners voor tijdelijke invulling en budget vanuit participatie hiervoor te 
reserveren.

De volgende raadsleden dienen dit voorstel in: 

Joanna van der Zanden D66Velsen
Frank Cornet Christen Unie
Robert van Koten Velsen Lokaal
Leo Aardenburg LGV
Marijke Gemser PvdA
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