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Toestemming paramotorvliegen

Besluit

1. Voor de duur van een jaar (periode 1 juli 2018 tot en met 30 juni 2019)
toestemming te verlenen voor paramotorvliegen op strand Noordpier
(zone 3, ‘Activiteitenstrand’);
2. De activiteit paramotorvliegen na drie maal te evalueren en zo nodig de
toestemming te heroverwegen.

Publiekssamenvatting

Om de stranden van Velsen nog aantrekkelijker te maken, faciliteert de
gemeente verschillende wind- en watersportactiviteiten. Paramotorvliegen
is één van die activiteiten. Omdat paramotorvliegen voor de gemeente
Velsen een nog vrij onbekende activiteit is, wordt voor de duur van een jaar
toestemming gegeven voor het opstijgen en landen op strand Noordpier
(zone 3, ‘Activiteitenstrand’). Het college zal, nadat drie keer gebruik is gemaakt van de toestemming, evalueren of het paramotorvliegen past binnen
de andere activiteiten op het strand.
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Ontwerpbestemmingsplan Skaeve Huse
Besluit

Het ontwerpbestemmingsplan Skaeve Huse ter inzage te leggen.

Publiekssamenvatting

Samen met de woningbouwcorporaties Velison Wonen en Woningbedrijf
Velsen werkt de gemeente aan het project Skaeve Huse. Dit is een bijzondere woonvoorziening met kleine zelfstandige woningen met op maat toegesneden zorg en begeleiding voor bewoners. De wooneenheden zijn bedoeld voor personen die door hun leefwijze structureel overlast geven in
hun woonomgeving. Skaeve Huse biedt een oplossing voor overlast gevend woongedrag en biedt de bewoners een laatste kans om niet dakloos
te raken. De keuze voor de locatie aan de Broekeroog is door de gemeenteraad gemaakt in het Startdocument. De locatie ligt ongeveer 350 meter
ten noorden van de woonkern Velserbroek tegenover het Hillegondswegje.
Ten zuiden van de locatie ligt het sportpark De Hofgeest. In de nabije toekomst is hier woningbouw voorzien. De bouw van de woningen voor Skaeve Huse is niet in overeenstemming met het huidige bestemmingsplan.
Daarom moet een nieuw bestemmingsplan in procedure worden gebracht
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dat de bouw van maximaal zes woningen mogelijk maakt. De procedure
startte met het door de gemeenteraad vaststellen van het Startdocument.
De volgende stap is het ter inzage leggen van het ontwerpbestemmingsplan. Parallel aan dit proces loopt het opstellen van een zogeheten buurtbeheerplan.
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