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WIJKPLATFORM  VELSEN-NOORD 

 
 

  
Secretariaat: 
Hester Zonneveld 
T. 0251-225937 
E. Wijkplatform.velsen.noord@gmail.com 
 
 
 

 
Notulen vergadering  
 
Datum: 6 januari 2016  
 
1. Opening  
De voorzitter, Leo Aardenburg, opent de eerste vergadering van het nieuwe jaar en wenst 
iedereen een gezond, vreedzaam en succesvol 2016 toe.  
 
2. Vaststelling van de agenda 
De aanwezigen stellen de agenda ongewijzigd vast. 
 
3. Notulen vorige vergadering 4 november 2015 
De aanwezigen keuren de notulen ongewijzigd goed. 
 
4. Actiepuntenlijst 
Zie de actiepunten lijst. 
 
5a Post uit 
Geen post uit. 
 
5b Post in 
Geen post in anders dan op de agenda. 
 
6. Verkeersveiligheid 
De aanwezigen hebben geen onderwerpen te bespreken. 
 
7. Terugblik uitkomsten enquête leefbaarheid Velsen-Noord 
Op 2 december jl. heeft het wijkplatform de uitkomsten van de enquête leefbaarheid Velsen-
Noord gepresenteerd. Belangstellenden kunnen een kopie van de uitkomsten opvragen bij het 
secretariaat. 
 
8. Evaluatie speerpunten 2015 
De voorzitter blikt kort terug op de speerpunten 2015 die het wijkplatform heeft opgesteld. 
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1. Verbeteren leefbaarheid Velsen-Noord 
 In september is de enquête onderzoek leefbaarheid Velsen-Noord huis aan huis verspreid 

en op 2 december 2015 heeft het Wijkplatform de resultaten gepresenteerd. De uitkomsten 
zullen als leidraad dienen voor de speerpuntenlijst 2016. 

 
2. Verhogen veiligheid 
 Er zijn diverse whatsapp groepen in Velsen-Noord opgericht en het Wijkplatform heeft het 

twitteraccount “Horen, zien en melden” gepromoot. Hierdoor is een betere sociale controle 
ontstaan. 

 
3. Stedelijke vernieuwing 
 Diverse malen is de groene buffer aan de orde gekomen. Punten die zijn of worden 

gerealiseerd: groen op Rolantsplantsoen en bomen langs Concordiaweg. Blijft een 
aandachtspunt ook in 2016. 

 
 Korte termijn: Omgeving Schouw is opgeknapt en in 2016 zullen de locaties van De Triangel 

worden gesloopt. 
 Lange termijn: realiseren nieuwbouw op locaties De Triangel, De Schouw en Gildenbuurt 
 
4. Verlagen milieubelasting 
 De volgende punten zijn herhaaldelijk aan de orde gekomen tijdens de vergaderingen en 

zullen ook in de toekomst nauwlettend worden gevolgd: windmolenpark Spuisluis en 
opstelterrein NS. 

 
5. Ontwikkelen omgeving Brede School 
 Het gebouw van de MEBA is gesloopt en de omgeving Brede School/De Plataan is opnieuw 

ingericht. Ook zijn er nieuwe groenstroken aangelegd (incl. Vletterliedenstraat). 
 
Robert te Beest complimenteert de leden van het wijkplatform met de behaalde resultaten. Het 
feit dat men zelf actie heeft ondernomen om de speerpunten uit te (laten) voeren vindt hij een 
voorbeeld voor menig ander. 
 
9. Inventarisatie speerpunten 2016 
De voorzitter stelt voor om dezelfde hoofddoelen te hanteren als vorig jaar, met uitzondering van 
het punt ontwikkelen omgeving Brede School. Dit punt is afgerond.  
Onder de hoofddoelen zullen diverse aandachts-/actiepunten worden ingedeeld uit de enquête 
leefbaarheid Velsen-Noord. De voorzitter geeft een korte samenvatting van de diverse 
aandachtspunten en vraagt de aanwezigen of zij nog input hebben. Dit is niet het geval. De 
voorzitter en secretaris zullen de speerpuntenlijst 2016 verder uitwerken en daarna verspreiden. 
 
10. Mededelingen portefeuillehouders 
De aanwezige portefeuillehouders hebben geen mededelingen. 
 
11. Rondvraag en korte mededelingen  
Marjan Tamis roept een ieder op de petitie te ondertekenen tegen de nieuwe NS dienstregeling 
tussen Alkmaar en Haarlem (https://intercityalkmaarhaarlem.petities.nl/). 
 
De aanwezigen hebben verder geen punten voor de rondvraag. 
 
12. Sluiting 
De voorzitter sluit de vergadering om 20.45 uur. 
 
Datum volgende vergadering: 3 februari 2016.  
Plaats: de Stek, Heirweg 2 (19.30 uur) 
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Actiepuntenlijst 
14012015 05 Groenplan: De voorzitter meldt dat het restpunt groenonderhoud bij sportpark 

Rooswijk is afgerond. Op de speerpuntenlijst 2016 zal de ‘groene buffer’ 
worden meegenomen, omdat dit een punt van aandacht is en blijft.  
Het college heeft op 1 december 2015 een besluit genomen waardoor het 
benodigde budget voor het planten van de bomen aan de Concordiastraat 
beschikbaar is. De gemeente gaat nu over tot het bestellen van de bomen en 
uitzetten van dit werk. De bomen zullen zo snel mogelijk worden geplant, maar 
e.e.a. is afhankelijk van de weersomstandigheden. 

 06 Jessica Duineveld-Wassenaar heeft gesproken met de gemeente/mevrouw 
Struijs inzake het project “Spelen in het groen”. Mevrouw Spruit was niet 
bekend met dit project/amendement. Robert ten Beest zal contact opnemen 
met mevrouw Spruit, de status navragen en dit terugkoppelen. 

 10 Inventariseren animo wijkschouw: Het organiseren van een wijkschouw zal 
worden meegenomen op de speerpuntenlijst voor 2016. 

 11 Windmolenpark Spuisluis: De Provincie heeft een nieuwe Provinciale 
Ruimtelijke Verordening (PRV), Structuurvisie en Beleidskader Wind op Land 
opgesteld. Dit nieuwe beleid is vastgesteld door Provinciale Staten en treedt in 
werking per 15 januari 2016. Van 15 januari 2016 tot en met 15 mei 2016 
kunnen initiatiefnemers een formele aanvraag voor een Omgevingsvergunning 
doen bij de Omgevingsdienst NZKG. Aanvragen worden getoetst aan de 
wettelijke en provinciale vereisten. Het wijkplatform blijft de ontwikkelingen 
volgen (speerpuntenlijst 2016). De gemeente Velsen staat niet afwijzend tegen 
het plaatsen van windturbines langs het kanaal mits de diverse onderzoeken 
(waaronder lunchtkwaliteit/effecten fijnstof) positief uitvallen. 

 14 Zandvlakte Schulpenpad: De voorzitter zal foto’s nemen van het Schulpenpad 
(na slecht weer) en dan een melding openbare ruimte doen via de website van 
de gemeente.  

 15 MEO terrein: De voorzitter stelt voor contact op te nemen met de MEO om te 
vragen wat de reden is om juist op deze plek de containers zo hoog worden 
gestapeld (geluidswal?)? Ook kan gevraagd worden of het mogelijk is de 
containers elders op het terrein te stapelen. Actie: voorzitter zoekt een 
vertegenwoordiger. 

 17 Buurt whatsapp: Diverse buurten hebben een eigen whatsapp groep opgericht. 
Ondertussen zijn borden opgehangen met de melding dat daar via een buurt 
whatsapp gecontroleerd wordt. Deze acties vergroten het 
saamhorigheidsgevoel en de veiligheid in de buurt. 

 21 Status schoolgebouwen Triangel: De gebouwen zijn dichtgetimmerd om 
vandalisme te voorkomen. Medio 2016 zullen de gebouwen gesloopt worden en 
het terrein ingezaaid.  

 22 Opstelterrein: Het wijkplatform blijft alert over een mogelijk opstelterrein in de 
omgeving Beverwijk/Velsen-Noord. 

 27 AED’s: De gemeente werkt mee aan het project “Hartveilig wonen”. Hartveilig 
wonen is georganiseerde burenhulp, waarmee het aantal sterfgevallen door een 
acute circulatiestilstand kan verminderen. Hartveilig wonen is vrijwillige hulp 
aanvullend op ambulancezorg. De gemeente zal o.a. bedrijven aanschrijven 
met het verzoek de AED voor algemeen gebruik beschikbaar te stellen. De 
gemeente is bereid een bijdrage te leveren m.b.t. het onderhoud van de AED 
en het plaatsen daarvan op de openbare ruimte. Jimme Pot reikt folders uit met 
informatie over dit project waar nog vrijwilligers voor worden gezocht. 
Aanmelden kan via de website: https://www.hartveiligwonen.nl/. 


