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Hierdoor delen wij u mede dat wij onder verwijzing naar artikel 41, lid 6, Reglement van 
Orde een motie indienen met als onderwerp “Planontwikkeling Hofgeest”. De motie heeft 
betrekking op raadsvoorstel nummer Rsl 9.00447, behorende bij agendapunt 14 van de 
raadsvergadering van 27 juni 2019.

De Raad van de gemeente Velsen

Constaterende dat:
> er t.o.v. het ontwerp ontwikkelingsplan Grote Buitendijk / Hofgeest van maart 2011 

minder sportvelden (4 i.p.v. 7) worden aangelegd op de nieuwe locatie voor VSV,
> de in het voorliggende stedenbouwkundig plan geplande ontsluitingsweg naar 

parkeerterrein en sportvelden ten koste gaat van veel binnenstedelijk groen door 
noodzakelijke bomenkap, hetgeen strijdig is met het nieuwe Groenstructuurplan,

> de aansluiting van de nieuwe ontsluitingsweg op de Broekeroog in de bocht met de 
Kamp niet als veilig en overzichtelijk wordt gezien, met name voor fietsers.

Overwegende dat:
> we aan het begin staan van een nieuwe fase in de planontwikkeling Hofgeest,
> er alternatieven zijn aangedragen voor de ontsluiting door bewoners van de Grote 

Buitendijk in samenspraak met VSV.

Verzoekt het college:
> een onderzoek te starten naar mogelijke alternatieve ontsluitingswegen naar 

het parkeerterrein van de sportvelden.

En gaat over tot de orde van de dag.

Datum: 25 juni 2019
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Toelichting:

Een onderzoek naar andere ontsluitingsroutes past goed in deze fase van de planvorming. 
Ter indicatie zijn hieronder afgebeeld de huidige situatie (linksboven), de ontsluitingsweg 
uit het stedenbouwkundig plan (rechtsboven) en de alternatieven zoals ingediend door 
bewoners van de Grote Buitendijk als mogelijke denkrichting (linksonder en rechtsonder).
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