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Onderwerp: Startbijeenkomst Telstarstadion en omgeving

Beste bewoner,
Gemeente Velsen wil graag met u in gesprek over mogelijke ontwikkelingen rond het
Telstarstadion. Er liggen nog geen concrete plannen. Wel zijn er verschillende ideeën voor
het stadion en de directe omgeving. Deze willen we graag met u delen.
Volgende stap
Het is de ambitie van Telstar om de club toekomstbestendig te maken. Onderdeel daarvan is
uitbreiding en modernisering van de stadioncapaciteit en de herinrichting van het omliggende
gebied. Om dit een stapje verder te brengen, is er voor het Telstarstadion en de directe
omgeving een eerste stedenbouwkundige verkenning gedaan van de mogelijkheden. Deze
verkenning is vertaald naar vier scenario’s. Deze lopen uiteen van vervanging van de
tribunes, een stadion met woningbouw tot het verhuizen van Telstar naar een andere locatie.
Op 17 februari jl. zijn deze scenario’s gepresenteerd aan de gemeenteraad. Uitkomst is om
de twee scenario’s met woningbouw te onderzoeken op haalbaarheid.
Wij nemen u ook graag mee in de verschillende scenario’s en de verkenningstocht tijdens
een bijeenkomst samen met Telstar.
Bijeenkomsten
De startbijeenkomst is op 9 mei 2022 in het Telstarstadion van 17.00 uur tot 19.00 uur en
is een vrije inloop. Tijdens deze bijeenkomst praten we graag op basis van de twee
scenario’s over uw ideeën, wensen en zorgen. Uw bijdragen nemen we mee bij het maken
van een visie voor het gebied Telstarstadion en presenteren we in een volgende
bijeenkomst. Eventueel volgen er verdiepende sessies over onderwerpen die u belangrijk
vindt.
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Wij nodigen u van harte uit om hierbij aanwezig te zijn. Om te weten hoeveel mensen we
kunnen verwachten, vragen we u om zich uiterlijk voor 6 mei a.s. aan te melden via de
website www.samenspel.nl. De aanmeldknop vindt u onder het kopje projecten:
Telstarstadion en de directe omgeving.
Blijf op de hoogte
Gedurende het traject houden wij u graag op de hoogte. U kunt zich via
www.samenspelvelsen.nl aanmelden voor de nieuwsbrief. U kunt hier ook verslagen van de
bijeenkomsten terugvinden.
Als u nog vragen heeft, kunt u contact opnemen met Vincent Pirovano of Carlijn Duin,
bereikbaar via vpirovano@velsen.nl, cduin@velsen.nl of telefonisch: 06-53996483 / 0654771968.
In de bijlage vindt u informatie over de verkenningstocht.
Met vriendelijke groet,
Burgemeester en wethouders van Velsen
namens dezen,
Domein Fysieke Leefomgeving

T. Hoffmans
Manager
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