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Buitengewoon opsporingsambtenaren 
openbare ruimte (boa’s) dragen sinds 10 juni 
een op het lijf geplaatste camera. Deze klei-
ne camera wordt ook wel een bodycam ge-
noemd. De bodycam wordt ingezet met het 
doel de veiligheid en het veiligheidsgevoel 
van boa’s te vergroten.
  

Veiligheid voorop
Tijdens rondes die de boa’s doen komt ver-
bale agressie (schelden, schreeuwen en zeer 
felle discussies) vaak voor. Ook heeft meer 
dan de helft van de boa’s te maken gehad met 
fysiek geweld. Uit ervaringen van de politie 
en handhavers van andere gemeenten blijkt 
dat het zichtbaar dragen van bodycams een 
preventieve en de-escalerende werking 

heeft. Daarom heeft de gemeente Velsen be-
sloten om de bodycam’s in te zetten. 

De werking van de bodycam
De boa activeert de bodycam om op te ne-
men als hij of zij dat nodig vindt. Dit is het 
geval wanneer de boa zich in toenemende 
mate onveilig voelt en van oordeel is dat de 
situatie dreigt te escaleren met een persoon 
op straat. Uit ervaring blijkt dat de meeste 
mensen zich geremd voelen als zij gefi lmd 
worden en hun gedrag in positieve zin aan-
passen.

Meer informatie over de toegang tot de op-
names, privacy en bewaartermijn is te vin-
den op velsen.nl/handhaving.

Op 7 en 8 juli zijn er werkzaamheden aan de 
spoorwegovergang aan de Staalhavenweg 
in Velsen-Noord. De Staalhavenweg is hier-

door afgesloten van dinsdag 7 juli 6.00 uur 
tot en met woensdag 8 juli 16.00 uur.

Bij de nieuwe Vomar aan de Lange Nieuw-
straat heeft de gemeente nog geen onder-
grondse afvalcontainers kunnen plaatsen, 
omdat er nog bouwketen staan. Bewoners 
kunnen hun papier, glas en plastic voorlopig 
kwijt in de afvalcontainers aan het Markt-
plein, Velserduinweg/-plein en in de Ap-

pelboomstraat. De gemeente kiest niet voor 
bovengrondse containers, want dat leidt tot 
het bijplaatsen van afval en dumpingen. We 
verwachten de ondergrondse containers in 
oktober te plaatsen. 

Afsluiting Staalhavenweg 
Velsen-Noord

Nog geen ondergrondse afval-
containers bij nieuwe Vomar 

Boa’s de straat op met bodycams

Nieuws van de raad

BESPROKEN IN DE RAAD 24 JUNI BESPROKEN IN DE RAAD 25 JUNI

Jaarstukken samenwerkingsverbanden
Op veel terreinen werkt Velsen samen met 
andere gemeenten. Denk daarbij aan de 
Omgevingsdienst IJmond, de Veiligheids-
regio Kennemerland, maar ook Reinunie 
en Schoolverzuim. De jaarstukken van deze 
samenwerkingsverbanden werden bespro-
ken. De raad werd gewezen op aanpassin-
gen in het besluit over IJmond Werkt! Op 
enkele stemverklaringen na zijn alle stuk-
ken zonder discussie unaniem aangeno-
men.

Bestemmingsplannen
De raad besloot over diverse bestemmings-
planwijzigingen of verklaringen van geen 
bedenkingen voor het verstrekken van een 
omgevingsvergunning. Het ging om Spek-
kenwegje 5, Wijkerstraatweg 90, Breder-
oodseweg 41 en Velserbroekse Dreef 10. 
De raadsleden hebben zich positief geuit 
over de mogelijkheden voor woningbouw. 
Er werden wel wat zorgen gedeeld over 
toekomstige procedures. Alle besluiten zijn 
aangenomen.
 
Luchtvaartnota
De Luchtvaartnota is het belangrijkste do-
cument voor de ontwikkeling van de lucht-
vaart voor de komende dertig jaar. Omdat 

onze regio onder de Polderbaan ligt, is deze 
nota voor Velsen belangrijk. De raad kan 
wijzigingen voorstellen. Om dit e� ectief te 
doen werkt Velsen samen met omliggende 
gemeenten. Een motie van GroenLinks 
over inzetten op gecontroleerde krimp 
kreeg geen steun van de gemeenteraad. 
Meerdere partijen willen wel graag verder 
praten over dit onderwerp. De raad nam 
een zienswijze met punten over (ultra)fi jn-
stof en nachtvluchten aan.

Financiën 
De gemeente staat voor fi nanciële uitdagin-
gen. Alle partijen in de raad erkennen dat. 
Partijen lieten duidelijk merken samen op 
te willen trekken. Het CDA diende moties 
in met de intentie fi nancieel ruimte te cre-
eren, waaronder personeelsbeleid, inves-
teringsstop, vastgoedwaarde, winkelstich-
ting Plein 1945 en woningbeleid. Door het 
uitwisselen van intenties en beantwoor-
ding van de wethouder, werden enkele mo-
ties ingetrokken. Uiteindelijk is de motie 
vastgoedwaarde aangenomen, waarmee het 
college wordt opgeroepen om meer zicht te 
houden op waardeontwikkelingen van het 
eigen vastgoed om tegenvallers te voorko-
men.

Bestuursrapportage
De bestuursrapportage geeft inzicht in de 
inkomsten en uitgaven van het lopende 
jaar. Dit is hét moment waarop de raad kan 
bijsturen als de actualiteit daarom vraagt. 
ChristenUnie kwam met een amendement 
om € 60.000 voor het project BRAK! niet 
vrij te geven, voordat er een sluitende busi-
nesscase ligt. 
De raad was kritisch op BRAK! en de resul-
taten die de afgelopen jaren zijn geboekt. 
Na advies van de wethouder en overleg van 
de raad wordt € 30.000 goedgekeurd, maar 
wordt de overige € 30.000 pas goedgekeurd 
als er in het najaar een sluitende busines-
scase ligt. Hierna werd de bestuursrappor-
tage aangenomen. 
 
Kadernota 2021 en verder
De Kadernota is opgesteld, zodat de poli-
tieke partijen richting kunnen geven aan de 
onvermijdelijke bezuinigingen die de ge-
meente Velsen moet doen. 
De raadsleden waren terughoudend met 
concrete voorstellen, maar wel werd duide-
lijk dat de ambities minder moeten. Diverse 
partijen gaven aan dat het niet tot lasten-
verhoging van inwoners mag leiden. Daar 
stond tegenover dat andere partijen dat 
niet konden toezeggen, omdat alle moge-

lijkheden op tafel moeten liggen. De Kader-
nota is aangenomen. 
 
Motie milieustraat
Er waren twee moties. De motie van D66V 
roept het college op om met een plan van 
aanpak te komen om de kosten van de mi-
lieustraat onder controle te krijgen. Veel 
partijen waren hier direct enthousiast over, 
omdat de kosten van de milieustraat een 
grote tegenvaller hebben laten zien. Deze 
motie is raadsbreed aangenomen.
 
Motie duurzame investeringsfondsen
Daarna kwam GroenLinks met een motie 
die oproept om te onderzoeken of Velsen 
kan aansluiten bij duurzame investerings-
fondsen van de provincie Noord-Holland 
en de MRA.Deze fondsen kunnen helpen 
om extra geld te genereren voor duurzame 
investeringen. De wethouder gaf aan dit 
ook op te pakken. De motie is raadsbreed 
aangenomen.

ZOMERRECES
Met deze vergaderingen is het politieke 
jaar voorbij en start het zomerreces. Wij 
hopen u in september weer te verwelko-
men bij onze raad en wensen u een mooie 
zomer! 

Aanvragen
Geplaatst op  www.overheid.nl  (zie Be-
richten over uw buurt) op d.d. 2 juli 2020.
Voor informatie kunt u contact opne-
men met afdeling Fysiek Domein (tel. 
140255)
Burgemeester en wethouders van de ge-

meente Velsen maken bekend dat zij in 
de periode van 19 juni  tot en met 26 juni 
2020 de volgende aanvragen voor een 
omgevingsvergunning hebben ontvan-
gen op grond van de wet algemene bepa-
lingen omgevingsrecht. De datum van 

ontvangst is tussen haakjes vermeld.

IJmuiden
Beukenstraat 32, realiseren op- en uitbouw 
(21/06/2020) 63823-2020  
Kanaalstraat 31 A, splitsen woning 

(21/06/2020) 63813-2020
Eenhoornstraat 2, uitbreiden tijdelijke 
noodlokalen, verlengen in stand houdings-
termijn (12 maanden) (24/06/2020) 65325-
2020
Lange Nieuwstraat 2 A, splitsen winkel met 

Bekendmakingen algemeen
De website www.velsen.nl is hét startpunt
voor al uw vragen over de gemeente Vel-
sen. Hier vindt u meer informatie over 
vergunningen, burgerzaken, buurtbemid-
deling, bureau discriminatiezaken, onder-
nemersloket, openbare ruimte, sociale za-
ken en nog veel meer.

Kunt u iets niet vinden of heeft u een vraag?
Bel dan het Klant Contact Centrum (KCC) 
De telefonische bereikbaarheid van het KCC 
is van ma t/m vr 8.30 uur tot 17.00 uur via 
14 0255, zonder kengetal.  

Vanwege de coronamaatregelen is het ge-
meentehuis alleen nog toegankelijk voor:
• Mensen met een afspraak bij Burgerzaken.       
• Het laten ondertekenen van toestemming 

beslag deurwaarder.
• Persoonlijk ontvangst in het kader van aan-

bestedingstrajecten.
• Inzien ter inzage gelegde stukken.
• Ophalen gevonden voorwerpen

Voor inhoudelijke vragen over bestemmings-
plannen, omgevingsvergunningen of vragen 
die daarmee te maken hebben, kunt u een te-
lefonische afspraak maken met één van de 
vakspecialisten via 14 0255.

Burgerzaken
Burgerzaken werkt uitsluitend op afspraak.
Via onze website www.velsen.nl kunt u 24 uur
per dag een afspraak maken. U kunt 
ook elke werkdag van 08.30 tot 17.00 uur bel-
len met het Klant Contact Centrum voor een
afspraak.

Melding/klacht discriminatie
De gemeente Velsen faciliteert meldingen
of klachten over discriminatie. Bij het Klant
Contact Centrum van het gemeentehuis kunt
u na het maken van een afspraak een formu-
lier ophalen, waarop u uw melding of klacht
kunt noteren. Graag deze vervolgens verstu-

ren naar: Bureau Discriminatiezaken Kenne-
merland in Haarlem. Meer informatie op
www.bdkennemerland.nl.

Publicatie
Sinds 31 mei 2018 worden alle vergunningen,
beleid en verordeningen op de landelijke web-
site www.o§  cielebekendmakingen.nl/gepu-
bliceerd.

U kunt zich abonneren op een door u gestelde 
zoekvraag. U wordt vervolgens op de hoogte 
gesteld als er nieuwe publicaties verschijnen
die aan uw zoekterm(en) voldoen.
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bovenwoning in 2 woningen (24/06/2020) 
65521-2020 
Dirk Hartoghstraat 22, gebruik woning voor 
kamergewijze verhuur (25/06/2020) 66130-
2020

Velsen-Noord
Beecksanghlaan 36, verduurzaming, reno-
vatie woning (gemeentelijk monument) 
(20/06/2020) 63713-2020
Ladderbeekstraat 67, kappen boom 
(22/06/2020) 64163-2020
Geelvinckstraat 83, plaatsen dakopbouw 
(achterzijde) (23/06/2020) 64975-2020
Wijkerstraatweg 251, wijzigen voorgevel 
(26/06/2020) 66539-2020

Santpoort-Zuid
Brederoodseweg 53, kappen boom 

(23/06/2020) 64841-2020  

Santpoort-Noord
Hoofdstraat 270,  legaliseren  aangepaste 
erfafscheiding (19/06/2020) 63699-2020
Kerkweg 103, plaatsen dakkapel (voorzij-
de), uitbreiden 1e verdieping (22/06/2020) 
64403-2020
Hageveldlaan 16, plaatsen erker (voorzijde) 
(24/04/2020) 65213-2020
Marowijnestraat 5, plaatsen dakkapel (voor-
zijde) (24/06/2020) 65378-2020 
Hagelingerweg 210, bouwen tent/overkap-
ping bij winkel (26/06/2020) 66532-2020

Driehuis
Van den Vondellaan 33, plaatsen dakkapel 
(voorzijde) (20/06/2020) 63754-2020

Velserbroek
Fregat 87, realiseren schuur (zijgevel), plaat-
sen 2 dakkapellen (voor- en achterzijde) 
(25/06/2020) 66252-2020
Schokker 22, vergroten en splitsen woning 
(26/06/2020) 66671-2020

Welstand
Voor zover de ingediende aanvragen voor 
een omgevingsvergunning betrekking heb-
ben op een bouwactiviteit kunnen deze wor-
den voorgelegd aan de commissie Stedelijk 
Schoon Velsen. Voor meer informatie over 
welstand: 140255

Verlengen beslistermijn 

IJmuiden
Jacob van Heemskerkstraat 37, plaat-

sen dakopbouw, uitbreiding 1e verdieping 
(23/06/2020) 45324-2020

Ingetrokken aanvragen omgevingsver-
gunning

Velsen-Zuid
Genieweg 38 A, tijdelijk (3 nachten, van 4 
t/m 6 september 2020) gebruiken voor kam-
peren (25/06/2020) 24122-2020

Ingediende aanvragen standplaatsver-
gunningen APV artikel 5:15

Velsen-Noord
Oliebollenkraam, op 28, 30 & 31 decem-
ber 2020, locatie: t.o. Wijkerstraatweg 177 
(23/06/2020) 65209-2020

Ontwerpbesluiten
Burgemeester en wethouders van Velsen 
hebben de hierna volgende ontwerpbeslui-
ten genomen.

Ontwerpbesluit omgevingsvergunning 
–uitgebreide procedure
Burgemeester en wethouders van Velsen 
maken bekend dat zij voornemens zijn een 
omgevingsvergunning te verlenen voor:
Santpoort-Noord
Spekkenwegje 5, het gebruiken van het per-
ceel met bebouwing als burgerwoning met 
garage en bed en breakfast (2 kamers) (29-
06-2020) 43721-2019

Het ontwerpbesluit  omgevingsvergunning, 
de verklaringen van geen bedenkingen en de 

bijhorende stukken ligt met ingang van 3 juli 
2020 gedurende zes weken ter inzage bij de 
afdeling Publiekszaken. 

Zienswijzen:
Tijdens deze periode van terinzageleg-
ging, kan een ieder naar keuze mondeling 
of schriftelijke zienswijzen inbrengen te-
gen de ontwerp besluit omgevingsvergun-
ning. Zienswijzen moeten worden gericht 
aan het college van burgemeester en wet-
houders van Velsen, Publiekszaken, werk-
eenheid Vergunningen, Postbus 465,1970 
AL IJmuiden (bezoekadres Dudokplein 1 
te IJmuiden). Voor het kenbaar maken van 
mondelinge zienswijzen kunt u contact op-
nemen met de werkeenheid Vergunningen, 

telefoon 140255.

Ontwerpbesluit weigering omgevings-
vergunning – uitgebreide procedure
Burgemeester en wethouders van Velsen 
maken bekend dat zij voornemens zijn een 
omgevingsvergunning te weigeren voor:

Velsen-Noord
Wijkerstraatweg 90, het bouwen van een ex-
tra verdieping en veranderen van een kan-
toorgebouw in 6
appartementen  (29-06-2020)  20977-2016

Het ontwerpbesluit weigering omgevings-
vergunning, de weigering verklaringen van 
geen bedenkingen en de bijhorende stuk-

ken ligt met ingang van 3 juli 2020 geduren-
de zes weken ter inzage bij de afdeling Pu-
bliekszaken.
Zienswijzen:
Tijdens deze periode van terinzageleg-
ging, kan een ieder naar keuze mondeling of 
schriftelijke zienswijzen inbrengen tegen 
de ontwerpbesluit weigering omgevings-
vergunning. Zienswijzen moeten worden 
gericht aan het college van burgemees-
ter en wethouders van Velsen, Publieksza-
ken, werkeenheid Vergunningen, Postbus 
465,1970 AL IJmuiden (bezoekadres Du-
dokplein 1 te IJmuiden). Voor het kenbaar 
maken van mondelinge zienswijzen kunt u 
contact opnemen met de werkeenheid Ver-
gunningen, telefoon 140255.

Besluiten
Burgemeester en wethouders van Vel-
sen hebben de hierna volgende besluiten 
genomen. Op grond van de Algemene wet 
bestuursrecht kan een belanghebben-
de bij het (de) onderstaande besluit(en) 
gedurende zes weken na de dag van ver-
zending van het besluit een gemotiveerd 
bezwaarschrift indienen bij het be-
stuursorgaan dat het besluit heeft geno-
men (zoals college van burgemeester en 
wethouders van Velsen of burgemeester 
van Velsen, Postbus 465, 1970 AL IJmui-
den), dan wel langs elektronische weg 
(elektronisch formulier op www.velsen.
nl; werkt alleen in combinatie met inlog-
gen via DigiD). In spoedeisende gevallen 

kan een voorlopige voorziening worden 
gevraagd bij de voorzieningenrechter 
van de rechtbank Noord-Holland, loca-
tie Haarlem, sector bestuursrecht, Post-
bus 1621, 2003 BR Haarlem. Een voor-
lopige voorziening kan alleen worden 
aangevraagd, indien er ook een bezwaar-
schrift is ingediend. De verzenddatum 
van het besluit is tussen haakjes ver-
meld.

Verleende omgevingsvergunningen - re-
guliere procedure
Het college van burgemeester en wethou-
ders van Velsen hebben omgevingsvergun-
ning verleend voor: 

IJmuiden
Koningin Wilhelminakade 219, het plaatsen 
van een dakopbouw (23/06/2020) 42177-
2020 (gemeentelijk monument) 
Ampèrestraat 11, uitbreiden kantoor met 2e 
verdieping(24/06/2020) 31369-2020
Kennemerlaan 173, legaliseren wonings-
plitsing in 2 appartementen (25/06/2020) 
45010-2020
Koningsplein 36, optrekken achtergevel 
(25/06/2020) 54082-2020
Zeeweg 229, bouwkundig splitsen begane 
grond (25/06/2020) 45224-2020

Santpoort-Zuid
Vinkenbaan 14, kappen boom (24/06/2020) 

59541-2020
Wüstelaan 3, kappen boom (25/06/2020) 
49483-2020

Santpoort-Noord
hoek Burgemeester Enschedélaan / Mid-
denduinerweg,  kappen boom (noodkap) 
(23/06/2020) 61635-2020 
Hagelingerweg 1,  plaatsen nieuwe kozijnen 
(23/06/2020) 51721-2020
Cotélaan 1, plaatsen erfafscheiding (groen-
drager) (25/06/2020) 52085-2020
Hoofdstraat 173, vervangen handelsreclame 
(26/06/2020) 54326-2020

Burgemeester en wethouders van Velsen 
maken bekend dat zij in haar vergadering 
van 23 juni 2020 heeft besloten:
de Beleidsregels Krediethypotheek en 

pandrecht 2020 gemeente Velsen vast 
te stellen; de Beleidsregels Krediethypo-
theek en pandrecht 2020 gemeente Vel-
sen in werking te laten treden op 1 juli 2020;

Ter inzage
Het volledige besluit kunt u vinden in het 
elektronisch gemeenteblad via www.o¢  cie-
lebekendmakingen.nl of www.velsen.nl.  Te-

vens wordt het beleid gepubliceerd op www.
overheid.nl.

Burgemeester en wethouders van Velsen 
maken bekend dat zij in haar vergadering 
van 23 juni 2020 heeft besloten: de Be-
leidsregels terugvordering en verhaal 
Participatiewet, IOAW, IOAZ en Bbz 

2020 gemeente Velsen vast te stellen; de 
Beleidsregels terugvordering en ver-
haal Participatiewet, IOAW, IOAZ en 
Bbz 2020 gemeente Velsen in werking te 
laten treden op 1 juli 2020;

Ter inzage
Het volledige besluit kunt u vinden in het 
elektronisch gemeenteblad via www.offi-
cielebekendmakingen.nl of www.velsen.nl. 
Tevens wordt het beleid gepubliceerd op 

www.overheid.nl.

Beleidsregels terugvordering en verhaal Participatiewet, 
IOAW, IOAZ en Bbz 2020

Beleidsregels Krediethypotheek en pandrecht 2020



Infopagina

2 juli 2020 | 14 0255 (geen netnummer nodig) | info@velsen.nl | velsen.nl |  gemeentevelsen |  gemvelsen |  gemeente_velsen

De gemeente heeft de tarieven en algemene voorwaarden van  gemeentelijke sportac-
commodaties voor 2020/2021 vastgesteld. 
De volledige regeling kunt u vinden op de volgende websites: 

www.overheid.nl: lokale wet en regelgeving  
www.sportloketvelsen.nl  (sport & gemeente > sportaccommodaties  
  in Velsen) 
www.zwembadvelsen.nl  (algemeen > huisregels). 
  
Overzicht van de meest gangbare tarieven (type- en drukfouten voorbehouden). 

Tarieven Zwembad De Heerenduinen vanaf 31 juli 2020 
Vrij zwemmen (recreatief zwemmen)   
Kinderen 0 en 1 jaar  gratis  
Los bad Kinderen tot 16 jaar € 5,00 
Los bad Volwassenen € 5,50 
Los bad Daluren € 5,00 
Discozwemmen/Drijf Inn  € 6,50 

Meerbadenkaarten * * geldigheid 12 maanden 
10 baden- kaarten (prijs van) 9 losse baden + 1 bad gratis  
25 baden- kaarten (prijs van) 20 losse baden + 5 baden 
  gratis  
50 baden- kaarten (prijs van) 35 losse baden + 15 baden 
  gratis  

Zwemles   
Leskaart 1 maand - tot 16 jaar - incl.entree, 
(2x per week, 30 min.) € 50,00 
Leskaart 1 maand - tot 16 jaar - incl. entree, 
(2x per week, 45 min.) € 75,00 
Leskaart 1 maand - volwassenen - 
incl. entree, (1x per week) € 40,00 
  
Sportvelden vanaf 31 juli 2020 
  Tarieven per seizoen 
Voetbalveld, (voor wedstrijd, training, 
of een gedeelte van het veld) € 4.134,00 
Voetbal kunstgrasveld € 12.402,00 
Hockey kunstgrasveld € 6.679,00 
Honk- softbalveld, Kor� alveld, Rugbyveld € 3.306,00 
Handbalveld € 2.486,00 
Atletiekcomplex Groeneveen € 14.287,00 

Tarieven Sporthallen Tarieven per uur 
Incidenteel € 55,00 
Seizoen € 50,00 
Competitie € 57,00 

Gymzalen Tarieven per uur 
Incidenteel € 16,00 
Seizoen (minimaal 40 weken) € 12,00

Inspraak voorontwerpbestemmingsplan Hofgeest 
Besluit 
Burgemeester en wethouders maken over-
eenkomstig artikel 1.3.1 Besluit ruimtelijke 
ordening, bekend dat zij voornemens zijn 
een nieuw bestemmingsplan op te stellen 
voor de locatie Hofgeest. Op grond van ar-
tikel 1.3.1, lid 2 Bro wordt hier gemeld dat 
geen gelegenheid wordt geboden om ziens-
wijzen omtrent dit  voornemen naar voren 
te brengen en er wordt geen ona� ankelijke 
instantie in de gelegenheid gesteld advies 
uit te brengen over dit voornemen. Op het 
voorontwerpbestemmingsplan is wel in-
spraak mogelijk. 

Aanleiding
Het bestemmingsplan Hofgeest heeft be-
trekking op het gebied De Hofgeest aan de 
noordrand van Velserbroek. Het plan maakt 
de ontwikkeling van 380 woningen moge-
lijk. 
Het plan bestaat uit twee delen aan weers-
zijde van de Broekeroog: Hofgeest West en 
Hofgeest Oost (VSV). Om de woningbouw 
in plandeel Hofgeest Oost mogelijk te ma-
ken wordt het bestaande sportcomplex 
van voetbalvereniging VSV verplaatst. Het 
nieuwe sportcomplex krijgt een plek aan de 
Oostlaan. Ook rugbyclub The Smugglers zal 
naar dit nieuwe sportcomplex verhuizen.

Ligging plangebied
Het plangebied ligt ten noorden van Velser-
broek, ingeklemd tussen de snelwegen A208 
en A22 (nabij aansluiting A9). Het plange-

bied bestaat uit verschillende deelgebieden. 
Het deelgebied Hofgeest West (nummer 1 op 
onderstaande luchtfoto) ligt ten zuiden van 
de het Hillegrondswegje en wordt verder be-
grensd door de Broekeroog, de Hofgeester-
weg en het terrein van Ranzijn Huis & Dier. 
Het deelgebied Hofgeest VSV (nummer 2) 
bestaat uit het sportcomplex van VSV en 
wordt begrensd door het Hillegrondsweg-
je, de Broekeroog en de Hofgeesterweg. Het 
derde deelgebied betreft de locatie waar 
het nieuwe sportcomplex is voorzien. Deze 
gronden liggen ten noordoosten van het ten-
niscomplex van LTC Hofgeest, ingeklemd 
tussen de Oostlaan en de A22. Ten behoeve 
van een logische begrenzing van het
plangebied zijn de gronden die zijn gelegen 
tussen deelgebied 1, 2 en 3 meegenomen in 
dit bestemmingsplan.

Plan inzien
Het voorontwerpbestemmingsplan Hofgeest 
(idn: NL.IMRO.0453.BP1310HOFGEEST-
VEL1-V001) ligt met ingang van 3 juli gedu-
rende acht weken voor een ieder ter inzage. 
Naast het voorontwerpbestemmingsplan 
liggen tevens de daarop betrekking hebben-
de onderzoeken en rapportages ter inzage. 
Gemeentehuis, Dudokplein 1, IJmuiden.
Digitaal raadpleegbaar op www.ruimtelijke-
plannen.nl en op www.Velsen.nl

Inspreken
Gedurende de termijn dat het plan ter inza-
ge ligt, kunt u een inspraakreactie indienen 

Regeling sportaccommodaties 

op het voorontwerpbestemmingsplan.
Dit doet u door een brief te richten aan:
College van burgemeester en wethouders
Postbus 465, 1970 AL IJmuiden

Of via ro@velsen.nl. Onder vermelding van 
“inspraakreactie bestemmingsplan Hof-
geest. Vergeet daarbij niet duidelijk uw fy-
sieke postadres aan te geven.

13 2 juli 2020


