Doelstelling 6: kunstgrasveld voetbal op sportpark Schoonenberg
Niet gerealiseerd. De criteria in de nota sportaccommodaties gaf onvoldoende aanleiding om een
kunstgras voetbalveld bij VV IJmuiden aan te leggen. In de gemeentebegroting is tijdens de looptijd van
de nota geen financiële dekking gereserveerd. Onlangs heeft de vereniging ons op de hoogte gesteld
dat er sprake is van een sterke groei met 200 leden. Inmiddels het de vereniging een verzoek voor de
aanleg van een kunstgrasveld ingediend.
Doelstelling 7: kunstgrasvelden hockey op sportpark Schoonenberg
Behaald. In 2010 zijn op sportpark Schoonenberg een nieuw kunstgras hockeyveld aangelegd en een
bestaand kunstgras hockeyveld vervangen. In 2012 heeft de vereniging een nieuw clubhuis
gerealiseerd waar ook een buitenschoolse kinderopvang is ondergebracht. Mede door deze
investeringen telt KHC Strawberries ruim 800 leden en is het capaciteitstekort verholpen.
Doelstelling 8: verbeteren toegankelijkheid sportparken en sociale veiligheid
Behaald. De toegankelijkheid en de sociale veiligheid is op veel van onze sportparken verbeterd.
Hiervoor zijn diverse werkzaamheden uitgevoerd. Bij de renovatie van sportpark Rooswijk is de
bewegwijzering, groenvoorziening, fietsenstalling en straatverlichting verplaatst of vervangen. Op de
sportparken Schoonenberg en Zeewijk zijn ook de hekwerken, ballenvangers en groenstroken
vervangen. De nieuwe sportaccommodaties zijn beter toegankelijk voor mensen met een beperking. De
sociale veiligheid blijft een aandachtspunt. Helaas blijft vandalisme op de sportparken nog incidenteel
voorkomen tijdens de nachtelijke uren.
Doelstelling 9: aanpassingen zwembad De Heerenduinen
Behaald. In en om het zwembad zijn de afgelopen jaren meerdere aanpassingen uitgevoerd om de
dienstverlening te optimaliseren. Het bad beschikt over een verbeterde routing naar de ligweide en de
buitenbassins. Het zwembadpersoneel maakt gebruik van vernieuwde binnen kleedruimtes. De
receptie in de centrale entree is vernieuwd en er zijn permanente kleedruimten bij de buitenbassins
gebouwd.
Doelstelling 10: aanwijzen en vastleggen gronden paardensport
Behaald. Voor de paardenhouderijen en maneges zijn gronden aangewezen en vastgelegd in
bestemmingsplannen waar de sport wordt gefaciliteerd (paardenhouderij) of waar sporters hun sport
kunnen uitoefenen (manege).
Vervolg
De komende jaren willen wij blijven investeren in lokale sportvoorzieningen. Dat is niet alleen
noodzakelijk vanwege de toegenomen concurrentie van andere vrijetijdsvormen, maar ook gewenst om
de deelname aan sport toegankelijk en betaalbaar te houden.
Op dit moment beleeft bijna 75% van de Velsenaren plezier aan sport. Voldoende beweging draagt bij
aan het welzijn en vitaliteit van onze inwoners. Wij zien kansen om de lokale sportvoorzieningen verder
te versterken en de maatschappelijke functie van sport te verbreden. De ontwikkelingen in het sociaal
domein bieden hiervoor mogelijkheden. Later dit jaar komen wij bij u terug met een agendaverzoek
waarmee u nieuwe kaders en richtlijnen voor een visie op het sportaccommodatiebeleid kunt
meegeven.
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