
 Onderwerp zienswijze op het ontwerpbestemmingsplan Hofgeest  

 Geachte dames en heren van de gemeenteraad Velsen,  

 Hierbij onze zienswijze op het ontwerpbestemmingsplan Hofgeest  

A. De bestaande weg die langs de Tachitus tunnel loopt, Oostlaan, exclusief voor langzaam verkeer 

bestemmen en hier in het vervolg al het niet bestemmingsverkeer te weren. Nog meer 

sluipverkeer langs de Oostlaan, Veerweg richting Zorgvrij en vervolgens naar de 

Amsterdamseweg richting Spaarnwoude en Amsterdam lijkt ons totaal ongewenst, en 

verkeersonveilig aangezien deze route niet geschikt is voor veel (sluip)verkeer. 

B. De fietsroute via de Boterdijkweg als zodanig benoemen met als bestemming       
Spaarnwoude maar ook naar OV opstappunt connexxion bus richting Amsterdam 
en Velsen. Dus extra fietsroute bordjes aan de bestaande palen. 

C. De oversteek die gaat komen op de Broekeroog fietsveilig maken er zal vanuit de 
beide nieuwe wijkdelen ook meer doorgaand fietsverkeer tussen Velserbroek en 
Velsen zuid en verder gaan komen.  

D. Denk hierbij ook aan scholieren richting Driehuis en IJmuiden. Wat we hier 
voorstellen alleen fietsvriendelijk volgens de CROW normen of ook een 
fietsveilige rotonde. 

E. Waar komen er doorgaande fietspaden zoals in de rest van de Velserbroek, ook 
dus aansluitingen op dit netwerk?   

F. Wordt het voor autoverkeer fysiek onmogelijk gemaakt om via andere routes dan 
de geplande ontsluitende routes in en uit deze nieuwe wijk te komen?  

G. Komt er O.V. in deze wijk, dan wel met voldoende fietsparkeerplekken die wel 
moeten? 

H. Wat wordt de toegang naar de nieuwe sportvelden qua autoverkeer en wordt het 
fietsverkeer daarvan gescheiden? Komt er voldoenden parkeergelegenheid bij 
deze locaties zodat er niet fietsonveilig geparkeerd kan worden? 

I. Kan er nu aanleiding zijn qua  hogere verkeersaantallen om de kruisingen aan de 
Amsterdamseweg te ontlasten en de geplande boog tussen N208 en A22/A9 aan 
te gaan leggen?  

J. Wordt de Hofgeesterweg tussen Broekeroog en ookRoosensteinweg en het Spijk 
autoluw gemaakt vanwege het te verwachten sluipverkeer dat richting 
Amsterdamseweg wil gaan om zodoende de verkeerskruisingen bij Velsen zuid te 
ontlopen.  

 
M.Griekspoor 
Velserbroek  
velsen@fietsersbond.nl  
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