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Portefeuillehouder
Registratienummer

Coll.Bal
B19.0308

Onderwerp

Jaarrekening 2018 Winkelstichting Plein 1945

Besluit

De jaarrekening 2018 van de Winkelstichting Plein 1945 voor kennisgeving
aan te nemen en dit per brief aan de stichting mede te delen.

Publiekssamenvatting

De Winkelstichting Plein 1945 is eigenaar van het bibliotheekpand aan het
Dudokplein en diverse woningen, winkels en garages in de omgeving van
het Plein 1945. De Winkelstichting verhuurt deze objecten zonder
winstoogmerk. Op grond van de statuten van de stichting wordt het college
in de gelegenheid gesteld kennis te nemen van de jaarrekening 2018. De
jaarrekening, die sluit met een voordelig saldo van € 137.503, is op 23
augustus 2019 formeel aangeboden aan het college. Gelet op de inhoud
van de stukken is er geen aanleiding tot het maken van opmerkingen.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Portefeuillehouder
Registratienummer

Coll..Dinj
B19.0319

Onderwerp

vaststellen wijzigingsplan Lagersstraat

Besluit

1. De nota zienswijzen ontwerpwijzigingsplan Lagerstraat vast te stellen;
2. Het wijzigingsplan met IDN: NL.IMRO.0453.WP0707LAGERSSTRAA1R001 vast te stellen.

Publiekssamenstelling

In onze gemeente zijn al diverse locaties voor Kleinschalig
Opdrachtgeverschap ontwikkeld. Hier kunnen particulieren hun eigen huis
bouwen. Na de locaties aan de Keetberglaan, Van den Vondellaan en
Eksterlaan is nu een locatie aan Lagersstraat in IJmuiden aan de beurt.
Het gaat om het gebied waar eerder een dependance van de basisschool
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De Vliegende Hollander heeft gestaan. We geven hier 14 kavels uit. In het
vierde kwartaal van dit jaar willen we hiermee starten. Door middel van
loting wordt bepaald wie een kavel krijgt toegewezen.
Tijdens de terinzagelegging van het ontwerpwijzigingsplan zijn drie
zienswijzen bij het college ingediend. De indieners van de zienswijzen
maken zich in de kern zorgen om het aantal beschikbare parkeerplaatsen
in relatie tot het aantal te bouwen woningen. Het college vindt het
samenspel met de bewoners belangrijk. Om tegemoet te komen aan de
zorgen van de bewoners ziet het college de mogelijkheid om twee
parkeerplaatsen aan het plan toe te voegen.
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