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Afz. Wijkplatform Zee- en Duinwijk 
p/a secretaris, 
Georgebos 12 
1974 LH IJmuiden 

 
IJmuiden, 11 mei 2020 
Betreft: Speelveld Groot Helmduin (naast De Zefier en SVIJ) 
 
 

Hoe verder met het speelveld Groot Helmduin? 
 
Gemeente 
 
Na de bouw van de nieuwe Sporthal Zeewijk heeft de gemeente op grasveld aan de Groot Helmduin 
“Speelveld -verboden voor honden”-borden geplaatst. Daarmee werd het grasveld jaren als 
speelveld door de jeugd gebruikt. Ook de kinderen van De Zefier maakte er gebruik van. In het 
voorjaar 2019 waren tot onze verrassing en verbazing de borden verdwenen. Bij navraag bleek dat de 
gemeente zonder overleg met omwonende c.q. Platform Zee en Duinwijk, de borden had laten 
weghalen, omdat de gemeente nooit officieel het veld had aangewezen als speelveld en daardoor 
was handhaving niet mogelijk.  
 
Gezamenlijk voorstel van Wijkplatform Zee-en Duinwijk, De Zefier en SVIJ 
 
Het wijkplatform heeft contact gezocht met de directie van De Zefier (Mw. M. Dobbe) en de 
voorzitter van het bestuur van SVIJ (Dhr. H. van Amersfoort). Uit deze gesprekken is naar voren 
gekomen dat betrokken partijen begrip hebben om naast een speelveld ook ruimte te reserveren 
voor een honden-uitlaatplek. Echter, vanwege de hygiëne niet direct aansluitend aan het 
schoolterrein. Nu de noodlokalen zijn geplaatst voor De Zefier en het korfbalveld is aangelegd, willen 
een vervolg stap zetten.  
 
Gezamenlijk voorstel van Wijkplatform Zee-en Duinwijk, De Zefier en SVIJ:  
 

 2/3e van het veld (langs het Groot Helmduin) wordt bestemd als speelveld en 1/3e als 
honden-uitlaatplek 

 Het speelveld wordt omheind met een laag hek en voorzien van borden “speelveld” 

 De gemeente plaatst een aanduiding bord ‘honden-uitlaatplek’ 

 Er komt een paal met hondenzakjes, het gebruik daarvan is verplicht  
(stank overlast tegen gaan) 

 De gemeente en het Wijkplatform gaan digitaal de mening peilen van de omwonenden. 

 In overleg willen wij nagaan wat de mogelijkheden zijn om het speelveld te voorzien van 
doelpalen zodat de jeugd ook kan voetballen. Daarmee hopen we de overlast van jongeren 
die over het hek klimmen en op het terrein van SVIJ gaan voetballen te voorkomen 

 De gemeente plaatst een afvalbak. 
 

Wijkplatform Zee- en Duinwijk 
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Bijgaand is een plattegrond van het voorstel vanuit Wijkplatform, De Zefier en SVIJ opgenomen. 
 
Graag vernemen wijde reactie van de  gemeente op ons gezamenlijk voorstel, bij voorbaat dank. 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Alex van der Molen, 
Voorzitter Platform Zee- en Duinwijk, 
avandermolen@gmail.com 

 

Bijgevoegd: plattegrond bestemmingsplan honden-uitlaatplek langs Groothelmduim. 

 
 
Voorstel Wijkplatform, De Zefier en SVIJ bestemmingsplan honden-uitlaatplek Groothelmduin: 
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Omlijnde honden-uitlaatplek. 
 
De in- en uitgang bij voetbalvereniging SVIJ is verkeersveilig, na het plaatsen van een drempel. 

https://www.wijkplatformsvelsen.nl/zee-en-duinwijk/2019/08/22/hoe-staat-het-met-de-containers-bij-de-doorneberglaan/
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