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WIJKPLATFORM  VELSEN-NOORD 

 
 

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

 
Notulen vergadering  
 
Datum: 2 maart 2016  
 
1. Opening  
De voorzitter, Leo Aardenburg, opent de vergadering en heet de aanwezigen welkom.  
 
2. Vaststelling van de agenda 
De aanwezigen stellen de agenda ongewijzigd vast. 
 
3. Notulen vorige vergadering 6 januari 2016 
De aanwezigen keuren de notulen ongewijzigd goed. 
 
4. Actiepuntenlijst 
Zie de actiepunten lijst. 
 
5a Post uit 
Geen post uit. 
 
5b Post in 
M.b.t. grondwatersituatie in de Watervliet buurt wordt opgemerkt dat op maandag 7 maart een 
wijkschouw wordt gehouden waarbij wordt gekeken of bepaalde delen van de buurt al dan niet 
zijn aangesloten op het riool. Ook heeft de gemeente een vragenlijst in de omgeving verspreid 
die huis aan huis zal worden opgehaald. 
 
Herman Beusekom doet kort verslag van het “burenoverleg bouw nieuwe sluis”. Tijdens de 
bijeenkomst is vooral aandacht besteed aan het explosieven onderzoek dat wordt uitgevoerd. 
Tot nu toe is er alleen kleine munitie gevonden die ondertussen tot ontploffing is gebracht. De 
gemeente heeft een persconferentie gehouden over dit onderwerp. 
 
6. Verkeersveiligheid 
Ingrid Stoetzer merkt op dat het fietsverkeerslicht op de Wenckebachstraat soms niet voor 
allebei de kanten op groen staat. Dit kan gevaarlijke situaties opleveren. Ingrid zal Henk Hobo 
vragen waarom de lichten zo zijn afgesteld. 
Lieneke Post meldt, dat zij geregeld auto’s op het fietspad Pontweg tegenkomt. Zij zal dit 
melden bij Henk Hobo. 
 
Herman van Beusekom vraagt aandacht voor de onoverzichtelijke haakse bocht 
Vletterliedenstraat/Wijkermeerweg. Het fietspad komt op dat punt samen met de openbare weg. 
Herman vraagt of het mogelijk is een verkeersspiegel op die plek te hangen. De voorzitter 
adviseert Herman een melding openbare ruimte te doen via de website van de gemeente. 
 
Marjan Tamis vraagt of er meer bekend is over de busroute IJmuiden-Beverwijk na de sluiting 
van de Velsertunnel. Naschrift: op de website van Connexxion staat het volgende vermeld: 
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Velsen-Noord, halte Velsertraverse vervalt 
De halte Velsen-Noord, Velsertraverse vervalt. Reisalternatief:  buslijn 77 of de bushalte bij het 
station in Beverwijk. 
 
Aangepaste route buslijn 74 (IJmuiden-Heemskerk) 
Buslijn 74 sluit aan op de Velserpont in Velsen-Zuid. In IJmuiden gaat lijn 74 dan 3x per uur 
rijden (i.p.v. 2x). Bij halte De Noostraat is een goede aansluiting op de Velserpont die drie keer 
per uur vaart. De bus vaart niet mee op de pont.  
In Beverwijk kun je op overstappen op de trein en andere buslijnen in de regio. Voor 
busreizigers tussen IJmuiden–Beverwijk betekent dit een extra reistijd: 10 minuten. Vanaf station 
Beverwijk rijdt lijn 74 volgens de normale dienstregeling naar Heemskerk Meerstate, maar dan 
als buslijn 574! 
 
Nieuwe buslijn 77 
Tussen de Velserpont in Velsen-Noord en station Beverwijk rijdt de nieuwe buslijn 77. Deze bus 
rijdt overdag drie keer per uur en ’s avonds en op zondag twee keer per uur. Lijn 77 rijdt door 
Velsen-Noord. Er is een bushalte aan de Wijkerstraatweg. 
 
De voorzitter heeft de resultaten uit de enquête leefbaarheid Velsen-Noord besproken met de 
directie van Nuon en wethouder Floor Bal. Met de directie van Nuon is ook het sluipverkeer door 
Velsen-Noord ter sprake gekomen en het mogelijk verplaatsen van de ingang richting 
Wenckebachstraat. De directie staat hier niet onwelwillend tegenover. Een nader onderzoek 
naar de mogelijkheden zal worden uitgevoerd. 
 
De aanwezigen hebben verder geen onderwerpen te bespreken. 
 
7. Mededelingen portefeuillehouders 
Jos Kortekaas meldt dat hij met Peter Stam naar een bijeenkomst inzake windmolenpark 
Spuisluis is geweest. Tijdens de bijeenkomst is o.a. het onderzoeksrapport besproken, over de 
effecten van de windmolens op de rookgassen van de hoogoven schoorstenen. Voorlopige 
conclusie van de onderzoeker is, dat de windmolens weinig of geen invloed hebben op de 
verspreiding van fijnstof (uit de rookgassen). Daar wordt binnen de werkgroep verschillend over 
gedacht omdat er wel degelijk in een cirkel van 1.500 meter rond de schoorstenen 
verslechtering optreedt. Verder zijn bepaalde aspecten niet onderzocht.  
 
Op 8 maart volgt een kickoff meeting met als belangrijkste onderwerp (externe) veiligheid. Jos 
zal aan de orde brengen het mogelijke gevaar van windmolen 6 (en 7) i.v.m. de vlakbij gelegen 
bovengrondse hoogoven gasleiding. 
 
Ook is er nog een doorgaande discussie over de rechten van de woonbootbewoners. Er komt 
begin maart een nota van Eneco en daarop volgend in april een bijeenkomst met als het goed is 
RWS, gemeente Velsen en provincie Noord-Holland. 
 
De aanwezige portefeuillehouders hebben verder geen mededelingen. 
 
  



 3-5 

10. Rondvraag en korte mededelingen  
 
Marjan Tamis heeft een artikel gelezen over een gemeente (Den Helder) waar vuilnisbakken 
(kliko’s) die niet op de afgesproken tijd worden neergezet of weggehaald door de gemeente in 
beslag worden genomen. Bewoners kunnen tegen kosten een (nieuwe) bak aanschaffen. 
Marjan vraagt of dit beleid niet ook in Velsen-Noord kan worden ingevoerd of dat er meer 
ondergrondse containers komen. Jos Kortekaas zal contact opnemen met HVC (en de 
gemeente) om te vragen wat de plannen voor de komende tijd zijn op gebied van het ophalen 
van huisvuil. Jimme Pot zal indien nodig Jos ondersteunen bij dit onderwerp. 
 
Marjan Tamis wijst erop dat in de Beverwijk een boodschappenbus geïntroduceerd is voor 
senioren en mensen die moeilijk ter been zijn. Misschien is dit ook een idee voor Velsen-Noord. 
 
Rob de Bot heeft een verzoek vanuit het sociaal wijkteam gekregen of iemand een 
burgerinitiatief zou willen starten om een bankje te laten plaatsen bij de entree van Velsen-
Noord (ter hoogte van Braak). Rob Plessius meldt dat er materiaal beschikbaar is, maar dat er 
vrijwilligers nodig zijn om het materiaal te plaatsen. Rob Plessius wijst Rob de Bot erop dat hij 
ook zelf een aanvraag kan indienen. 
 
Rob de Bot meldt dat verschillende gebruikers van de Stek klachten hebben over het gebouw. 
De voorzitter wijst erop dat dit geen onderwerp voor het wijkplatform is. Klachten over het 
gebouw dienen gebruikers (en ook de beheerder) te richten aan de verhuurder dan wel de 
eigenaar van het gebouw. 
 
Jos Kortekaas meldt dat Hotel de Weyman uit Santpoort woningen in Velsen-Noord opkoopt om 
dienst te doen als hotelvoorziening. Jos vraagt wat voor gemeentelijk beleid hierover is 
afgesproken, aangezien er soms sprake is van overlast. De voorzitter zal contact opnemen met 
wethouder Floor Bal. 
 
Han Arxhoek meldt dat de renovatie van de eerste 4 huizen Melklaan is afgerond. Er zullen nu 
vergelijkende warmtefoto’s worden gemaakt van de huizen die wel of niet zijn gerenoveerd. De 
bewoners van de woningen die klaar zijn, zijn zeer tevreden. 
 
De aanwezigen hebben verder geen punten voor de rondvraag. 
 
12. Sluiting 
De voorzitter sluit de vergadering om 20.30 uur. 
 
Datum volgende vergadering: 6 april 2016.  
Plaats: de Stek, Heirweg 2 (19.30 uur) 
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Actiepuntenlijst 2015 
14012015 05 Groenplan: De bomen aan de Concordiastraat zijn geplant. De voorzitter zal bij 

de gemeente (de heer Crielaard) vragen naar de status herplant bossage 
tussen de Concordiastraat en de Grote Hout of Koningsweg. De voorzitter zal 
ook informatie vragen over het kappen van bomen omgeving sportpark 
Rooswijk. Wat voor beplanting komt hiervoor terug en wanneer? Opgemerkt 
wordt dat bomen een natuurlijke barrière vormen tegen geluid en fijn stof. Door 
het kappen ontstaat meer overlast op dit gebied in de omgeving. Ook zal 
gevraagd worden wat voor effect het weghalen van de bomen op de 
grondwaterstand heeft. Ook zal de voorzitter vragen waarom de 
opruimwerkzaamheden van het groen bij het park zijn gestopt.    

04022015 06 Jessica Duineveld-Wassenaar heeft gesproken met de gemeente/mevrouw 
Spruijt inzake het project “Spelen in het groen”. Hans Jaspers vraagt of zijn 
vrouw mee kan helpen. 

 10 Inventariseren animo wijkschouw: Het organiseren van een wijkschouw zal 
worden meegenomen op de speerpuntenlijst voor 2016. Felison Wonen heeft 
een brief naar de bewoners van de Westerwijkbuurt gestuurd met het verzoek 
de woonomgeving/tuin op te ruimen. De voorzitter zal contact opnemen met 
Felison om te vragen of en welke reacties er zijn binnengekomen. Er zullen 
opnieuw foto’s van de wijk worden gemaakt om te kijken of de woonomgeving 
verbeterd is. In de Gildenbuurt is een buurtinitiatief uitgevoerd om samen met 
de gemeente het hoekhuis op de Gildenlaan van een erfafscheiding te voorzien. 
Het aanzicht in de straat is hierdoor verbeterd. 

04032015 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. Op 16 februari a.s. 
heeft een werkgroep vergadering plaatsgevonden.  

06052015 14 Zandvlakte Schulpenpad: De voorzitter vraagt de deelnemers foto’s te nemen 
van het Schulpenpad (na slecht weer) en dan een melding openbare ruimte te 
doen via de website van de gemeente.  

 15 MEO terrein: Christel du Crocq heeft 2x geprobeerd contact op te nemen met 
de MEO i.v.m. geluidshinder tot laat op de avond. Zij kreeg echter niemand aan 
de lijn. Vervolgens heeft zij een klacht ingediend bij de Omgevingsdienst 
Noorzeekanaal. De dienst heeft metingen gedaan en aangegeven dat het 
geluid binnen de normen blijft. Op haar vraag tot hoe laat de werkzaamheden 
op het terrein mogen doorgaan is geantwoord 23.00 uur. Christel zal nogmaals 
proberen contact op te nemen met MEO en een beroep doen op goed 
buurmanschap.  

07102015 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 roept inwoners van 
Velsen-Noord op zich aan te melden als vrijwilliger. Aanmelden kan via de 
website: https://www.hartveiligwonen.nl/. Jimme neemt contact op met Ron 
Nobels i.v.m. het eventueel beschikbaar stellen van een AED. 
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Actiepuntenlijst 2016 
03022016 01. Het fietspad bij de spoorovergang tussen Duinvlietstraat/Melklaan en 

Gildenbuurt wordt gebruikt door auto’s. Henk Hobo zal actie ondernemen. 
 02. De bebording van het nieuwe fietspad tussen Wijkeroogpark en 

Wijkermeerweg/Vletterliedenstraat komt niet overeen (fietspad versus voetpad). 
Henk Hobo zal actie ondernemen. 

02032016 03. Ingrid neemt contact op met Henk Hobo over het fietsverkeerslicht op de 
Wenckebachstraat dat soms niet voor allebei de kanten op groen staat. 

 04. Lieneke Post zal bij Henk Hobo melden, dat zij geregeld auto’s op het fietspad 
Pontweg tegenkomt. 

 05. Jos Kortekaas zal contact opnemen met HVC (en de gemeente) om te vragen 
wat de plannen voor de komende tijd zijn op gebied van het ophalen van 
huisvuil (bijv. ondergrondse containers).  

 06. De voorzitter zal contact opnemen met wethouder Floor Bal om te vragen wat 
voor gemeentelijk beleid er is afgesproken inzake het verhuren van 
koopwoningen (of dienst doen als hotelvoorziening). 


