
 

 

 

Motie   

Groene buffer Velsen-Noord 

Via griffier@velsen.nl 

Aan de voorzitter van de raad 

Geachte voorzitter, 

Hierdoor delen wij u mede dat wij onder verwijzing naar artikel 41, lid 1 Reglement van Orde 

een motie met als onderwerp “Groene buffer Velsen-Noord”, indienen met betrekking tot het 
raadsvoorstel nummer: Rs15.00534, behorende bij agendapunt 8 van de raadsvergadering 

van 26 november 2015. 

De motie luidt als volgt: 

De raad van de gemeente Velsen,  

Constaterende dat: 

- Velsen-Noord ligt ingeklemd tussen industrie en verkeerswegen  

- er de laatste jaren voor tal van projecten 1200 – 1300 bomen zijn gekapt in en rond 

Velsen- Noord 

- bomen belangrijk zijn voor visuele scheiding tussen de woonkern en 

industrie/verkeerswegen 

- bomen ook belangrijk zijn voor demping van geluid en de afvang van grof- en fijnstof. 

 

Overwegende dat:  

- het belang van een groene buffer in meerdere gemeentelijke documenten is 

onderschreven 

- aanplant van de toegezegde bomen langs de Concordiastraat uitblijft en de 

afscherming op het Rollantplantsoen ten opzichte van de stapels containers bij MEO 

er nog niet is  

- het onderwerp groen regelmatig terugkeert op de agenda van het wijkplatform en het 

uitblijven van toegezegde aanplant leidt tot negatieve reacties die de positieve 

gevoelens rond uitgevoerde projecten in de fysieke infrastructuur verdringen. 

   

Verzoekt het college om: 

- in het huidige plantseizoen, eindigend voorjaar 2016 de toegezegde aanplant van 

bomen op de Concordiastraat en Rollantplantsoen te realiseren 

- zich blijvend te zullen inzetten voor de instandhouding van de groene buffer rond 

Velsen-Noord en daar indien nodig een prioriteitsstelling aan te geven  

 

En gaat over tot de orde van de dag. 
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Toelichting: 

 

Buiten dat een groene buffer heel belangrijk is voor de leefbaarheidsbeleving zijn nog 2 

zaken in relatie hiermee van groot belang t.w. 

1. met de aanplant van de bomen langs de Concordiastraat wordt er ook positief 

bijgedragen aan de kwaliteit van “De Grote Hout”. Een groene goed verzorgde 
omgeving is ook belangrijk voor het vestigingsklimaat  

2.  uitvoering van deze motie zal negatieve sentimenten wegnemen onder de inwoners 

van Velsen-Noord.       

 

 

Datum: 26 november 2015 

 

Peter Stam    Velsen Lokaal 

 


