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Stichting Het Dorp Velsen 

Nieuwsbrief 

Een extra nieuwsbrief van de Stichting Het 
Dorp Velsen. Dit keer met slechts één 

onderwerp: de toekomst van het Oude 

Raadhuis. De Stichting heeft het initiatief 

genomen tot een informatiebijeenkomst. 

Niet alles rond de toekomst van het monu
mentale complex is immers al duidelijk. 

D 
at er iets gebeurt met het Oude 
Raadhuis, kan niemand ontgaan. 
Aannemer Rolvink is al nadruk

kelijk aanwezig. Maar wat zijn nu precies de 
plannen? 
Over het linkergedeelte kan geen misver
stand bestaan. Dit is inmiddels een zelfstan
dig geheel geworden en heeft een kantoor
bestemming. Overigens is er al weer een 
nieuwe eigenaar. Velserheide BV, een dochter
ondememing van bouwer Rolvink, heeft het 
pand doorverkocht aan de Gooise project
ontwikkelaar POG. Die wil het pand fraai 
restaureren, een klus die door Rolvink zal 
worden uitgevoerd. 
Minder duidelijkheid is er over het rechter
gedeelte. De gemeente Velsen is en blijft hier

van eigenaar en wil het verhuren aan de 
nieuwe stichting 's Gravenlust. Momenteel 
wordt daartoe gewerkt aan een wijziging 
van het bestemmingsplan. In de nieuwe 
opzet is er plaats voor het Kunstenaars
collectief Velsen en voor horeca-activiteiten. 
Voor dat laatste is Het Roode Hert in de 
markt. Wat zijn precies 
hun plannen?, 



In het dorp bestaat enige vrees voor overlast 
door grootschalige activiteiten. 
Wat is er dan beter dan de betrokkenen uit 
te nodigen voor een toelichting? . 
Stichting Het Dorp Velsen heeft daarorn het 
initiatief genornen voor een inforrnatie
bijeenkornst, waarvoor alle dorpsbewoners 
bij deze worden uitgenodigd. 
De bijeenkornst heeft plaats op rnaandag
avond 30 septernber in de vroegere raadzaal 
in het Oude Raadhuis. Aanvang: 20.30 uur. 
Narnens het Kunstenaarscollectief zijn Petra 
Meskers en Ada Leenheer aanwezig en narnens 
Het Roode Hert kornt uitbater Jeroen van de 
Bogaerde. De gemeente is eveneens gevraagd 
te kornen. 

De Stichting 
Stichting Het Dorp Velsen is in 1967 opgericht en zet 

zich in voor behoud en herstel van dit bijzondere 

plaatsje. De Stichting behartigt de monumentale 

belangen van het dorp, brengt publicaties uit en 

informeert bewoners en andere belangstellenden 

over zaken die samenhangen met monumentenzorg. 
Daarbij wordt in alle onafhankelijkheid zonder een 

cent subsidie gewerkt. Activiteiten worden betaald 

uit bijdragen van donateurs en sponsors. Het bestuur 

van de Stichting bestaat uit dorpsbewoners en enkele 

deskundigen/ ge"interesseerden die elders wonen. 
Samenstelling: Rob Stam (voorzitter), Thea van 

Heiningen, Mirjam Bijnsdorp, Jan-Willem Bruntink, 

Bas van Cent, Arthur Maandag, Siebe Rolle en Jan 

Zeeuw. Voor nadere inlichtingen: 

Rob Stam, Torenstraat 15, te!. 0255-521711. 

Uitnodiging 
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