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A. HET WIJKPLATFORM VELSEN-NOORD.  
 

1. Werkzaamheden. 
 
Het Wijkplatform Velsen-Noord is een overlegorgaan dat contact heeft met de bewoners van  
Velsen-Noord, de Gemeente Velsen, de Provincie Noord-Holland, de woningbouwverenigingen,  
de gemeenten Beverwijk, Heemskerk, Uitgeest, Rijkswaterstaat, Tata Steel, NUON,  
Crown van Gelder, De Mel, Volkstuinvereniging Wijkeroog, Sportpark Rooswijk en meer instanties. 

  De wijkplatforms in de Gemeente Velsen zijn verdeeld in acht wijken: Driehuis, Velsen-Zuid,  
  IJmuiden-Noord, IJmuiden-West, IJmuiden-Zuid, Santpoort-Noord, Santpoort-Zuid, Velsen-Noord,     
  Velserbroek en Zee- en Duinwijk. Recentelijk fluctueert het aantal door het Gemeentelijk beleid. 

Het Wijkplatform Velsen-Noord is geen rechtspersoon. De deelnemers aan het WPF zijn vrijwilligers 
die uit de verschillende delen van de wijk Velsen-Noord komen, maar ook komen mensen buiten 
Velsen-Noord op de vergaderingen. 
Opmerkelijk dit jaar was het bijwonen van de vergaderingen door een groot aantal bezoekers uit 
specifieke wijken. De oorzaak daarvan lag in de onderwerpen van de agendapunten die hun 
belangstelling had.  
De meeste leden van de vaste kern hebben een taak of portefeuille. Alle vergaderingen zijn openbaar. 
De vaste groep bestaat uit ± 25 leden. Daarnaast frequenteren de wijkagenten, de wijkwethouder,  
de vertegenwoordiging van de directie Crown Van Gelder Papier, de verslaggever van het 
Noordhollands Dagblad, de projectmanager van Velsen-Noord en de vertegenwoordigers van politieke 
partijen van de Gemeente Velsen, de vergaderingen. 
 
 
2. Periode van het jaarverslag. 

 
Dit jaarverslag bestrijkt de periode van 1 januari 2012 tot en met 31 december 2012. 
Soms wordt gerefereerd aan het verleden maar Het Wijkplatform kijkt ook vooruit naar de toekomst. 
 

   3. Vergaderfrequentie. 
 

Het WPF vergadert op elke eerste woensdagavond van de maand, met uitzondering van de 
vakantiemaanden augustus en december. Na de brand van De Mel op 1 januari 2012 is de aanvang van 
de vergadering verschoven naar 20.00 uur. De Mel heeft zich voorlopig gevestigd per 1 januari 2013 in 
De Schulpen en Watervliet. Het Wijksteunpunt Watervliet is opgeheven. 
De agenda voor de vergaderingen wordt samengesteld door het aandragen van agendapunten voor de 
vergadering door de deelnemers aan het secretariaat of, in het uiterste geval, aan het begin van de 
vergadering. Bedrijven en overheden worden gevraagd om presentaties te verzorgen of zij verzoeken 
zelf het Wijkplatform om hun visie te mogen presenteren. 
Het doel van het Wijkplatform is de kwaliteit van wonen en het welzijn van de bewoners in  
Velsen-Noord te handhaven en te verbeteren. Het WPF geeft meningen en adviezen aan overheden en 
bedrijven waardoor die instanties op de hoogte worden gebracht van wat er leeft onder de bewoners. 
Tegen de jaarwisseling wordt een eindejaarbijeenkomst georganiseerd voor de kern van de leden.  
Dit jaar vond de viering plaats op 12 december in Café De Grote Hout op de  
Grote Hout- of Koningsweg te Velsen-Noord. Men wordt lid van de “kern” door het veelvuldig 
bezoeken van de vergaderingen. De betrokkenheid, verantwoordelijkheid en affiniteit zijn heel 
belangrijk voor de deelname aan Het Wijkplatform. 
Vrijwillig betekent niet vrijblijvend. De leden van Het Wijkplatform willen duidelijkheid en de 
zekerheid hebben dat zij op de mensen kunnen rekenen. 
Indien nodig worden vergaderingen ingelast, uitgesteld of afgezegd, afhankelijk van de situatie en de 
inhoud van het onderwerp. 
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De bijeenkomsten van het Wijkplatform Velsen-Noord zijn openbaar. 
  
  

   4. Interne organisatie. 
 

Het Wijkplatform Velsen-Noord wordt gevormd dit jaar door de voorzitter Hilbrand Zuidema, tevens 
penningmeester, de secretaris/notulist Henk Tamis, de vicevoorzitter Rob de Bot,  
de tweede secretaris Jos Kortekaas en de vaste leden. De meeste leden beheren een portefeuille. 
De portefeuilles zijn: 

 
Contacten Bedrijventerreinen (Wijkermeerweg, de Eendracht, De Grote Hout) 
Contacten Milieudienst IJmond 
Contacten Wijkbeheer 
Contacten Wijkagenten 
Contacten Volkstuinvereniging Wijkeroog 
Contacten Wijkplatforms    
Contacten Wijkteam 
Contacten HVC 
Contacten Woningcorporaties 
Contacten Crown Van Gelder   
Contacten Tata Steel   
Contacten Ondernemersvereniging Velsen-Noord 
Contacten Provinciale Staten / Rijkswaterstaat 
Contacten NUON    
Contacten Verkeer & Veiligheid   
Contacten Onderwijs    
Contacten SVvVN 
Contacten Ouderenbeleid & Huisvesting ouderen 
 
 

 
  5. Financiële organisatie en ondersteuning. 
 

 
De leden van het WPF ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden. Tijdens en na de 
vergadering zijn de consumpties voor rekening van het Wijkplatform. Daarnaast worden de kosten, 
gemaakt door de voorzitter en de secretaris, vergoed. De financiële tegemoetkoming wordt door de 
Gemeente overgemaakt naar de voorzitter i.c. penningmeester van het Wijkplatform.  
De hoogte van dit bedrag is € 2000 per jaar. 
Het jaar 2012 wordt afgesloten met een positief saldo van € 52.28. 
 

    
   6. Communicatie. Intern/extern. 
   
   De communicatie geschiedt via het secretariaat via email, post, telefoon of persoonlijk contact. 
   Die wordt voor een groot deel geregistreerd. 
   Drie leden ontvingen dit jaar de agenda, de notulen en belangrijke berichten per post.  

De officiële communicatie met de Gemeente, Provincie, instellingen en bedrijven gaat per brief. 
Sinds 2012 staat het Wijkplatform Velsen-Noord op internet:  
http://www.wijkplatformsvelsen.nl/velsen-noord 
De portefeuillehouders kunnen in direct contact staan met de Gemeente Velsen of andere instanties. 
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Zij doen verslag van hun gesprekken aan het Wijkplatform op de vergadering. 
Op die manier worden de ontwikkelingen en de feiten gearchiveerd en genotuleerd. 
De externe communicatie, verzorgd door de secretaris, bevat brieven, e-mail en persberichten naar  
o.a. Het Noordhollands Dagblad, De IJmuider Courant, de Jutter, De Kennemer, de Gemeente Velsen, 
de Gemeente Beverwijk, de Provincie Noord-Holland, de Fietsersbond, de verenigingen, enz. 
Het Wijkplatform Velsen-Noord heeft geen politieke uitstraling en voorkeuren. 
Een (steun)fractielid, van een willekeurige partij, is gedurende de vergadering van het wijkplatform 
primair een luisterend oor. 
Wel kan hij of zij zo nodig feitelijke onjuistheden wegnemen en, indien de wijkwethouder afwezig is, 
toelichting en advies geven over de procedures binnen het Gemeentehuis. 
 
7. Sprekers op de vergaderingen. 

    
   Het Wijkplatform nodigt regelmatig bedrijven en instellingen uit om een voorlichting te geven. Ook 

komt voor dat de bedrijven of instellingen zelf vragen om een presentatie te mogen houden. 
Op 4 januari 2012 zijn de wijkwethouder Robert te Beest, de directeur van Stichting Welzijn Velsen 
Allart van Deventer en hoofd Facilitaire Dienst SWV Jaap van de Baan aanwezig op de vergadering. 
Zij vertellen dat, binnen vier dagen na de brand, door het bestuur van De Mel georganiseerd is om de 
activiteiten van de vele verenigingen en clubs te laten voortzetten op andere locaties, zoals in de 
wijksteunpunten Watervliet en De Schulpen. 
De school de Triangel ontfermt zich over de peuterspeelzaal. Een gymzaal in Beverwijk is beschikbaar. 
De dieren van de kinderboerderij zijn ondergebracht op twee kinderboerderijen in Beverwijk en 
Heemskerk. 
Op 7 november 2012 vertelt Leo Aardenburg, de voorzitter van de Ondernemersvereniging  
Velsen-Noord, dat al geruime tijd de druk van het parkeren op de Wijkerstraatweg bij het 
winkelcentrum problemen geeft. De bouw van nieuwe appartementen aan de Wijkerstraatweg, zal deze 
moeilijkheden doen toenemen. De Ondernemersvereniging (OVVN) is tegen de nieuwbouw. 
Na de “plofkraak” van de pinautomaat van de Rabobank kunnen de inwoners van Velsen-Noord niet 
direct meer geld opnemen. Een verzoek van de Ondernemersvereniging tot herstel van de situatie, is 
zowel door de Dekamarkt als door de Rabobank, verworpen. Voorlopig komt een keer per week een 
mobiele geldautomaat in Velsen-Noord. Begin 2013 wordt een nieuwe geldautomaat gerealiseerd. 
Het faciliteren van de hangplek met een WiFi, wordt door de ondernemersvereniging financieel 
ondersteund. Aan het eind van dit jaar is een hangplek nog niet gerealiseerd. 
 
 
 

B. BEHANDELDE ONDERWERPEN.  
 

   1. Openbare Veiligheid en Verkeer. 
 
 Een beveiligde oversteekplaats op de Wenckebachstraat is met verkeerslichten gerealiseerd in 

september 2012 op een plaats die een kleine vijftien meter naar het westen ligt. (richting IJmuiden). 
Ook deze kent kinderziektes, net zoals de overgang bij en op de Velsertraverse. Diverse ongelukken 
zijn hierdoor ontstaan. Op dit moment is nog niets aangepast. 

 
 De Emplacementsweg blijft een probleem. Af en toe ontbreekt de verlichting. De Gemeente vindt dat 

door het uitblijven van verlichting de veiligheid wordt bevorderd. Hierover zijn de meningen verdeeld. 
  
   Spontaan ontwikkelde zich een (fiets)paadje vanaf de spoorwegovergang bij de Velsertraverse, naar 

beneden naar het parkeerterrein. Door de inbreng van de werkgroep Verkeer WPF werd heel snel een 

fietspad, annex looppad aangelegd. Het Olifantenpad werd de naam.  
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Olifantenpad. Foto’s Arnold Los (mei 2012) 

 
 Ook door diezelfde inzet van de werkgroep Verkeer Wijkplatform, werd een vangrail aangelegd, na een 

verzoek van een jaar daarvoor, bij de spoorwegovergang op de Velsertraverse. De situatie was 
gevaarlijk voor voetgangers en fietsers die in de bocht stonden te wachten voor het rode verkeerslicht. 

   Het secretariaat van het WPF heeft vijf verzoeken geschreven aan de Provincie, de projectleider, de 
Gemeente Velsen, de Gemeente Beverwijk en Rijkswaterstaat. 

   Uiteindelijk heeft de Provincie de klus geklaard. 
      
 De toekomst van de Vlettenliedenstraat is nog steeds onduidelijk. Dit heeft onder andere te maken met 

de ontwikkeling van de bouw van de Brede School. 
 
 De parkeerdruk op de Wijkerstraatweg neemt toe. Maatregelen zijn tot nu tot niet genomen. 
 Het voetpad naar Beverwijk langs de voormalige hertenkamp is, mede door de inzet van de werkgroep 

Verkeer, opgeknapt door de Gemeente Beverwijk. 
 
 De wijkagenten houden, sinds de brand in De Mel, spreekuur in De Mel (v.h. wijksteunpunt 

Watervliet) op de maandag van 19.00 uur tot 21.00 uur. (Op dezelfde locatie Doelmanstraat 34) 
 
 De buslijnen van Connexxion zijn per september 2012 in Velsen-Noord opgeheven. Adviezen van het 

Wijkplatform hebben niet kunnen zorgen dat Connexxion op haar besluit terug komt.  
 
 
 De nieuwe wrakkenweg is stuk gereden door de vrachtwagens. In september dit jaar, werd de weg door 

Rijkswaterstaat hersteld. 
 

 

 foto Rob de Bot  (juli 2012) 

 
Lange tijd heeft het geduurd om uit te maken wie de weg gaat opknappen. Aan het eind van dit jaar 
heeft Rijkswaterstaat toegezegd deze werkzaamheden op zich te nemen. 
In september werd de weg iets gerepareerd. Toch zal een andere wegconstructie moeten komen, omdat 
de klinkers die op kleigrond gelegd zijn, weer wegzinken in de grond bij het passeren van een zware 
vrachtwagen. 
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Op de Pontweg zijn dit jaar diverse ongelukken gebeurd. 
Veel verkeersborden en verkeersregels op de Pontweg worden genegeerd waardoor gevaarlijke 
situaties ontstaan, zoals het rijden op een fietspad met een auto tegen de richting in. 
De Politie is daarvan op de hoogte en probeert zoveel mogelijk op de locatie aanwezig te zijn. 
 

 Het probleem met de hangjongeren in de omgeving van het Stratingplantsoen, neemt ernstige vormen 
aan. Ook volwassenen die zich niet goed gedragen, vormen een overlast. Veel plannen en voorstellen 
voor die problemen zijn niet uitgevoerd.  
   
2. Openbare Ruimte. 
 
Voor de Brede School, die gevestigd gaat worden waar De Mel stond na de brand van 1 januari 2012 
aan de Heirweg, is de financiering rond. Op de locatie zal de Basisschool komen met daarbij een 
gymnastiekzaal, een logopediepraktijk, een huiskamer, de buitenschoolse opvang, een peuterspeelzaal, 
een consultatiebureau, een bibliotheek en een openbare ontmoetingsruimte. 
Op dinsdagavond 3 juli 2012 werd het concept Startdocument gepresenteerd aan de inwoners van 
Velsen-Noord door de Gemeente Velsen. 

De Wijkermeerweg wordt gereconstrueerd. Bedrijven worden ontsloten door de komst van de 
Concordiastraat en de Vlettenliedenstraat. Op de Wijkermeerweg kan een fietspad worden gerealiseerd 
met groenafzettingen. 
De straten van De van Rijswijkstraat en omgeving liggen langdurig open voor verbetering van de 
riolering. 
Veel bomen zijn gekapt voor de herinrichting. Een aantal bewoners begrijpt het niet en uit haar 
ongenoegen bij het Wijkplatform. Ook de bomen in de Wijkeroogstraat geven overlast. 
De leden van het WPF verwijzen deze bewoners naar Het Meldpunt Velsen. 
Het Wijkplatform is geen klachtenbureau, of een rijdende rechter of een ombudsman. 
Het WPF geeft advies en luistert naar de problemen van burgers die op de vergadering komen.  
Daarna wordt door de vergadering beslist over verdere stappen. 
 
Op 4 april 2012 wordt, op initiatief van het Wijkplatform, een Wijkschouw gehouden door  
17 personen, onder wie de Wijkwethouder Robert te Beest en de projectleider Arnold Los. Men gaat 
langs veertien knelpunten in de wijk. 
 
Een jongerenontmoetingsplaats (JOP) is ook dit jaar niet door de Gemeente Velsen in Velsen-Noord 
verwezenlijkt. Het Wijkplatform attendeert de wijkwethouder regelmatig over dit feit. 
 
3. Milieu. 
 
Op woensdag 12 september 2012 waren een paar ontploffingen in de rode centrale van NUON. 
Zeven medewerkers liepen verwondingen op. Een brand bleef uit. 
 
Op 7 november woedde een grote brand bij CMF-services. De wind stond voor Velsen-Noord gunstig 
waardoor de rookwolken richting Assendelft dreven. 
 
Mede door de activiteiten van de Milieugroep van het WPF, gaat ook Tata Steel, net zoals overal in het 
land, de treinen voorzien van stillere wagons. 

 
  

4. Feiten binnen het Wijkplatform. 
 
In maart 2012 werd de portefeuillelijst aangepast. 
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Vier leden zijn dit jaar gestopt met hun activiteiten voor het Wijkplatform. Twee nieuwe leden 
bezochten dit jaar bijna alle vergaderingen met hun nodige inbreng. 
De problemen met de communicatie met de Gemeente Velsen heeft een paar keer op de agenda 
gestaan. De wijkwethouder Robert te Beest zet zich in om de contacten zo optimaal mogelijk te laten 
lopen. 
 
5. Wijkteam. 
 
In mei 2012 stapte het Wijkplatform uit het Wijkteam omdat het Wijkplatform vindt dat het Wijkteam 
niet optimaal functioneert. 
 

C. GEBEURTENISSEN EN ONTWIKKELINGEN.  
 
In de Nieuwjaarsnacht van 2011 naar 2012, ging De Mel grotendeels in vlammen op. Later bleek dat 
opzet in het spel was. De Mel verhuisde naar De Schulpen en naar Watervliet. 
Watervliet werd eind dit jaar opgeheven. De naam Watervliet blijft bestaan als herkenningspunt voor 
de locatie.  
 
Het Wijkplatform heeft een eigen pagina op de website www.wijkplatformsvelsen.nl/velsen-noord 
sinds september 2012. (zie communicatie) 
 
“Koffie totaal” is dit jaar opgericht door Stichting Welzijn. Hierbij kan men gezamenlijk koffie drinken 
met de buren. Het project is een succes. 
 
De ”Speerpuntenlijst” wordt aangevuld in januari 2013 met “onveiligheid in Velsen-Noord” en  
“probleem hangjongeren”. 
 

   De wijkagenten houden nu spreekuur op maandagavond van 19.00 uur tot 21.00 uur in De Mel. Locatie 
voormalig Wijksteunpunt Watervliet. Doelmanstraat 34 in Velsen-Noord. Telefoon: 0251-226445. 
  
Mieke Koster-Heck heeft na 8 jaar inzet voor het Wijkplatform haar werkzaamheden afgerond. 
Zij heeft haar afscheid aangekondigd op de laatste vergadering van 2012. 
Op de eindejaarsbijeenkomst in De Grote Hout ontving zij een bos bloemen uit handen van de 
voorzitter, met een woord van dank voor haar inzet, ook namens de leden van Het Wijkplatform. 
De avond werd bezocht door 23 personen. 
 
Op 15 november nam het Wijkplatform deel aan het overleg van de toekomst van Sportpark Rooswijk 
 
Op 7 december woonden vier vrijwilligers van het Wijkplatform de viering bij van de Vrijwilligersdag  
in het Tata Steel Stadion van Telstar. 
 
Gedurende het jaar waren vertegenwoordigers van het Wijkplatform aanwezig op het Raadsplein bij de 
openbare vergaderingen. 
 

D. TOEKOMST VAN HET WIJKPLATFORM.  
 

Uit ondervinding is gebleken dat het Wijkplatform Velsen-Noord het grootst aantal deelnemers van alle 
wijkplatforms in Velsen heeft en veel bezoekers trekt. Op de vergadering van 4 januari 2012 waren  
67 personen aanwezig. Het gemiddelde aantal aanwezige personen is dertig en is groeiende. 
Het Wijkplatform Velsen-Noord functioneert goed. 
Ondanks het feit dat het Wijkplatform uit het Wijkteam is gestapt, onderhoudt het Wijkplatform toch 
direct contacten met de Gemeente Velsen, bedrijven en instanties. Crown van Gelder is regelmatig op 
de vergaderingen aanwezig. De Gemeente Velsen wordt vertegenwoordigd door de wijkwethouder 
Robert te Beest, de projectleider Arnold Los en andere betrokken ambtenaren  
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Tijdens zijn eindejaarstoespraak op 12 december 2012 maakte de voorzitter Hilbrand Zuidema kenbaar 
dat hij zijn functie aan het eind van 2013 wil neerleggen. Tevens is hij penningmeester. 
De leden van het Wijkplatform gaan geschikte kandidaten zoeken. 
 
 

Contactadressen (januari 2013): 
  
Voorzitter:         Secretaris:  
   
Hilbrand Zuidema       Henk Tamis 
Zeeuwstraat 12        Lessestraat 356 
1951 XN Velsen-Noord       1966 SN Heemskerk 
0251-228286 / 06-27307722      0251-251984 
voorz.wijkplatform@quicknet.nl     hptamis@ziggo.nl 
 
 
Vicevoorzitter:       Tweede secretaris: 
           
Rob de Bot                                                   Jos Kortekaas                        
Breesaperhof 44       Melklaan 48 
1951 KH  Velsen-Noord      1951 BT  Velsen-Noord 
0251-225943        0251-495373 
tenortje7@hotmail.com       aenjkortekaas@quicknet.nl 
 
De namen van leden en betrokkenen kan men verkrijgen via het secretariaat.   
                                                                                                                                                                      
  
         
 
 

 

 
 

 
 


