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 WIJKPLATFORM  VELSEN-NOORD 

 
 

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

 
Notulen vergadering  
 
Datum: 11 januari 2017 
 
1. Opening  
De voorzitter opent de vergadering en heet de aanwezigen welkom.  
 
2. Vaststelling van de agenda 
De aanwezigen stellen de agenda ongewijzigd vast. 
 
3. Notulen vorige vergadering 2 november 2016 
Lieneke Post spreekt haar verbazing uit over het feit dat het huis nabij de Schouw (aan de Grote 
Hout- of Koningsweg) opnieuw verhuurt is/wordt. Het betreft anti kraak verhuur tot het moment 
dat het gebouw gesloopt wordt. 
 
De aanwezigen keuren de notulen ongewijzigd goed. 
 
4. Actiepuntenlijst 
Zie de actielijst. 
 
5a Post uit 
Geen post uit anders dan op de agenda vermeld. 
 
5b Post in 
Geen post in anders dan op de agenda vermeld. 
 
6. Fietspad Wijckerpoort 
In opdracht van het wijkplatform heeft de secretaris brieven geschreven naar de gemeente 
Velsen en Beverwijk, waarin werd opgeroepen om het fietspad open te houden. Ook hebben de 
voorzitter en secretaris een gesprek gevoerd met raadsleden uit Velsen en Beverwijk.  
Resultaat: 
- Het fietspad blijft open! 
- Gemeente Beverwijk zal rond het busstation maatregelen nemen om het fietsen aldaar te 

ontmoedigen d.m.v. bebording fietsroute, hekwerk bij busstation en handhaving 
- Op langere termijn zal de spoorwegovergang verlegd worden, waardoor de weg en het 

fietspad aansluit op “de Halve Maan”. Er ontstaat dan een betere, veiligere en logischere 
(fiets)route achter de bioscoop langs naar het centrum 

- Aandachtspunt blijft kruising Velserweg-Halve Maan-Vondellaan 
 
7. Verkeersveiligheid 
 
Proef tweerichtingsverkeer ventweg Wijkerstraatweg 
Op 17 november 2016 heeft een ambtenaar van de gemeente Velsen een e-mail bericht 
gestuurd naar het secretariaat. De voorzitter heeft vervolgens telefonisch contact opgenomen en 
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de ambtenaar uitgenodigd om de situatie ter plaatse te bekijken. Dit bezoek heeft op 
23 november 2016 plaatsgevonden en het leek erop dat het plan voor tweerichtingsverkeer de 
prullenbak in zou gaan. Echter op 19 december kregen we een mailing van de betreffende 
ambtenaar, dat de gemeente op korte termijn een proef zal starten met het instellen van 
tweerichtingsverkeer. En op 22 december jl. heeft de gemeente een brief verspreid (alleen) 
onder de omwonenden, met dezelfde strekking.  
De vele reacties op o.a. de facebook pagina “Je bent Velsen-Noorder als …” maakt duidelijk dat 
het voorgenomen besluit als zeer onwenselijk, gevaarlijk en onverstandig wordt geacht. Er is 
een spontane handtekeningactie opgestart die ondertussen door ruim 550 inwoners is 
ondertekend. 
De voorzitter heeft contact gezocht met de desbetreffende wethouder (Ronald Vennik) en hem 
uitgenodigd voor een gesprek. Dit gesprek heeft op 11 januari 2017 plaatsgevonden. De 
wethouder heeft samen met de betreffende ambtenaar de verkeerssituatie bekeken en de 
bezwaren aangehoord. De wethouder zal opnieuw overleggen met de ambtenaren van het 
bureau verkeer en geeft op een later moment een reactie. De proef wordt voorlopig opgeschort, 
maar dit betekent nog geen afstel. 
Indien er meer nieuws is, zal dit worden doorgegeven. 
 
De aanwezigen hebben geen onderwerpen te bespreken. 
 
De voorzitter en secretaris hebben voortvarend en snel actie genomen om deze ongewenste 
situatie op te lossen. Daarbij is voorbij gegaan aan het informeren en betrekken van de 
betreffende portefeuillehouder. Dit is niet doelbewust gebeurt, maar eerder vanuit  pure 
betrokkenheid. We beschouwen dit als een leermoment die hopelijk in de toekomst niet meer zal 
voorkomen. 
 
8. Speerpuntenlijst 
 
Evaluatie speerpunten 2016 
De voorzitter deelt de evaluatie speerpunten 2016 uit en neemt deze puntsgewijs door. 
 
N.a.v. het punt “actie zwerfvuil”, merkt Rob de Bot op dat vanuit de Stek elke 2 weken 
vrijwilligers de buurt in gaan om zwerfvuil op te ruimen. De animo vanuit Velsen-Noord om deel 
te nemen/te helpen is slecht. Om dit project voort te zetten worden meer vrijwilligers gezocht. 
 
N.a.v. het punt “openbaar vervoer” meldt Jos Kortekaas dat dit ook een speerpunt is voor de 
ouderenbonden in Velsen-Noord. Wellicht kan met de bonden op dit punt worden 
samengewerkt. 
 
M.b.t. het punt “nieuwbouwplannen De Schouw” zal de voorzitter contact opnemen met Delta 
Vastgoed om de status te bespreken. 
 
De secretaris zal de evaluatie met de notulen meesturen. 
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Inventariseren speerpunten voor 2017 
De secretaris heeft een concept speerpuntenlijst 2017 opgesteld en deze wordt ter plekke 
besproken. Na aanpassing van de lijst zal het definitieve overzicht met de notulen worden 
meegezonden.  
 
9. Mededelingen portefeuillehouders 
De aanwezige portefeuillehouders hebben geen mededelingen. 
 
10. Rondvraag en korte mededelingen  
Herman van Beusekom vraagt wat er op het lege kavel van voorheen de Meba gaat komen. De 
voorzitter antwoordt dat de bestemming (lichte) industrie is. De ingang zal aan de 
Concordiastraat gelegen zijn. 
 
Peter Magnee biedt aan om te helpen de communicatie van het wijkplatform naar buiten toe te 
verbeteren. Hij zal samen met Michel Sjoers de website moderniseren. 
 
De aanwezigen hebben verder geen punten voor de rondvraag. 
 
10. Sluiting 
De voorzitter sluit de vergadering en dankt de aanwezigen voor hun komst. 
 
Datum volgende vergadering: 5 februari 2017. 
Plaats: de Stek, Heirweg 2 (19.30 uur) 
 
 
Actiepuntenlijst 2015 
04022015 06 “Spelen in het groen”: Piet van Deudekom informeert naar de gang van zaken. 

Er is onduidelijkheid over de status van dit project. Is het een burgerinitiatief of 
een project dat door de gemeente dient te worden uitgevoerd omdat dit via een 
amendement is besloten. Jessica heeft ondertussen contact opgenomen met 
Lars Steeneken die enthousiast heeft gereageerd en graag wil meehelpen. 

04032015 11 Windmolenpark Spuisluis: Eneco heeft de aanvraag voor het plan Spuisluis 
ingediend. E.e.a. past binnen de provinciale verordening. Naar verwachting 
zullen december/januari de aanvragen openbaar worden, waarna burgers een 
zienswijze (bezwaarschrift) kunnen indienen. Er dienen nog diverse 
onderzoeken te worden afgerond. Jos Kortekaas merkt op dat Eneco zich houdt 
aan de normen die worden geadviseerd door het onderzoeksbureau dat is 
aangesteld. Er blijft twijfel bestaan of informatie en zorgen die omwonenden en 
direct betrokkenen aandragen, voldoende in de onderzoeken worden 
meegewogen en meegenomen. Enige kans om de uitgangspunten te 
weerleggen is om zelf een onderzoek te laten verrichten. Hier zijn zulke hoge 
bedragen mee gemoeid, dat het niet op te brengen is voor particulieren. De 
enige mogelijkheid die rest, is het indienen van (zoveel mogelijk) zienswijzes of 
wel bezwaren. 

06052015 15 MEO terrein: Christel du Crocq zal de komende tijd in de buurt navragen of er 
meer klachten zijn over het hoge opstapelen van de containers en het geluid tot 
laat op de avond. Indien er meer klachten zijn, zal zij wederom contact 
opnemen met MEO. 

 
Actiepuntenlijst 2016 
11052016 07. Overlast Velserkom (geluid en stof): Rob de Bot heeft een reactie ontvangen 

van de omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied. Op de vraag of er in de 
Omgevingsvergunning van Velserkom een verplichting opgenomen is om 
stuifgevoelige opslag te besproeien met een vloeistof wordt geantwoord dat er 
geen verplichting is. Er is geen antwoord gekomen op de vraag wat de invloed 
van eventueel te plaatsen windmolens in de nabije omgeving van de Velserkom 
is. Wel wordt vermeld dat er boven windkracht 6 geen overslag plaats mag 
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vinden. Het blijft natuurlijk de vraag wat een windmolen hier voor invloed op 
heeft en/of er dan wel gehandhaafd gaat worden. 

01062016 11. Informatiebord: Hans Jaspers zal bij de gemeente een aanvraag voor het 
plaatsen van een informatiebord indienen.  

06072016 12. Projectplan samen schone wijk: op 14 september a.s. werd er een succesvolle 
opruimmiddag in Velsen-Noord georganiseerd. Nadenken over vervolg? Er zijn 
nieuwe en meer vrijwilligers nodig om dit plan voort te zetten en te laten slagen. 
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