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WIJKPLATFORM  VELSEN-NOORD 

 
 

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

 
Notulen vergadering  
 
Datum: 3 mei 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 4 april 2017 
De aanwezigen hebben geen vragen of opmerkingen en 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. Verkeersveiligheid 
Henk Hobo meldt dat er sinds kort een signaalbord op de Wijkerstraatweg is geïnstalleerd om 
automobilisten attent te maken op hun snelheid. De aanwezigen zijn blij met deze voorziening 
en vragen of het mogelijk is om te registreren hoeveel automobilisten te hard rijden. Henk zal 
navragen of een dergelijke registratie mogelijk is. 
 
7. Terugblik gesprek met gemeente Beverwijk, wethouder T. de Rudder 
Er heeft op 27 april jl. een artikel in de IJmuider Courant en Noordhollands Dagblad gestaan 
over het voornemen van de gemeente Beverwijk en Velsen om de busbaan te wijzigen. Op dit 
moment zijn er verder nog geen ontwikkelingen te melden. 
 
De aanwezigen hebben verder geen onderwerpen te bespreken. 
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8. Mededelingen portefeuillehouders 
De aanwezige portefeuillehouders hebben geen mededelingen. 
 
9. Rondvraag en korte mededelingen  
In verschillende buurten wordt er overlast ervaren door soms agressieve glazenwassers. Daarbij 
zijn bewoners en (lokale glazenwassers) bedreigd. De wijkagent is op de hoogte gesteld en 
heeft met één van de organisaties gebeld en duidelijk gemaakt wat wel en niet is toegestaan. 
Indien er daadwerkelijk sprake is van bedreigingen, roept hij op om aangifte te doen. 
 
M.b.t. de ontwikkelingen rondom de Schouw wordt gemeld dat de bewoners zijn vertrokken, er 
hekken zijn geplaatst en de ruiten zijn dichtgetimmerd. Binnenkort zal gestart worden met de 
asbestsanering en uiteindelijke sloop van het gebouw. 
 
Lieneke Post meldt dat er geregeld voedingsresten en (grof) afval bij de en achter de flats van 
de Gildenlaan worden gegooid. Onlangs verschenen er foto’s van illegale vuilstort op de 
Facebook pagina “Je bent Velsennoorder als ..”. Michiel Deiman heeft dit gezien en vervolgens 
actie genomen door de betreffende persoon aan te spreken. Deze heeft vervolgens het afval 
weer weggehaald De voorzitter heeft Michiel geadviseerd deze actie te melden, zodat de 
volgers van de site dit lezen en weten dat er ook daadwerkelijk actie wordt ondernomen. Nu lijkt 
het of overtredingen niet gerapporteerd danwel bestraft worden. Michiel zal over het advies 
nadenken. 
De voorzitter zal in het volgende wijkteam overleg de problematiek van illegale stort grof vuil en 
overvolle ondergrondse containers aan de orde stellen. In Beverwijk is er geld vrijgemaakt om 
deze problematiek op een andere manier op te pakken. Wellicht is deze handelswijze 
interessant voor Velsen/HVC? 
 
De aanwezigen hebben verder geen punten voor de rondvraag. 
 
11. Sluiting 
De voorzitter sluit de vergadering en dankt de aanwezigen voor hun komst. 
 
Datum volgende vergadering: 7 juni 2017. 
Plaats: de Stek, Heirweg 2 (19.30 uur) 
 
 
Actiepuntenlijst 2015 
04022015 06 “Spelen in het groen”: Piet van Deudekom heeft contact opgenomen met 

mevrouw Spruijt. Zij gaat opdracht geven aan de groenvoorziening om de 
betreffende bossages  op te ruimen en begaanbaar te maken. Eventuele 
overige initiatieven (eventuele speeltoestellen of hut) dienen verder door de 
inwoners van Velsen-Noord zelf opgestart te worden. Gemeente Velsen kan 
materialen zoals wilgentakken beschikbaar stellen, maar geen personeel om 
e.e.a. te bouwen. De bewoners dienen zelf hun handen uit de mouwen te 
steken. De voorzitter neemt contact op met Lars Steeneken om te kijken wat er 
eventueel voor wensen vanuit de jeugd zijn en of zij bereid zijn mee te helpen. 
Herman van Beusekom wijst erop dat bij boerderij Zorgvrij in Spaarnwoude een 
soort hut van wilgentakken staat. De voorzitter zal kijken hoe dit eruit ziet. 

04032015 11 Windmolenpark Spuisluis: Gedeputeerde Staten van Noord Holland hebben de 
ontwerpvergunningen en de ontwerpverklaringen van geen bedenkingen 
vastgesteld voor de windparken Ferrum en Spuisluis in Velsen. De stukken 
liggen van 23 maart t/m 4 mei 2017 ter inzage. Burgers kunnen nu een 
zienswijze (bezwaarschrift) indienen. De voorzitter zal uitzoeken: 
- wat de sluitingstermijn van het indienen van de zienswijzes is 
- of het mogelijk is om als groep/wijkplatform een zienswijze te ondertekenen 

(navragen bij Dirk Weidema) 
 
 

https://www.noord-holland.nl/Actueel/Archief/2017/Maart_2017/Ontwerp_vergunningen_voor_windparken_Spuisluis_en_Ferrum_vastgesteld


 3-3 

 
Actiepuntenlijst 2016 
01062016 11. Informatiebord: de voorzitter zal bij de gemeente een aanvraag voor het 

plaatsen van een informatiebord indienen.  
06072016 12. Projectplan samen schone wijk: op 6 maart 2017 is een eerste aanzet gegeven 

voor het plan van aanpak PEN dorp. Vanuit het wijkteam (o.a. Felison wonen 
en groenvoorziening gemeente Velsen) worden nu plannen gemaakt om de 
buurt op te ruimen/frissen. Eis is wel dat de bewoners zelf meewerken c.q. 
meehelpen. 

 
Actiepuntenlijst 2017 
01022017 01. Overlast sluipverkeer door Velsen-Noord: wanneer de route naar Beverwijk of 

de Velsertraverse via de Wenckebachstraat gestremd is, rijden veel 
medewerkers van Tatasteel vaak met hoge snelheid door Velsen-Noord. De 
voorzitter en Marjan Tamis hebben gesproken met de heer Voskuil, 
contactpersoon bij Tatasteel, om te zoeken naar mogelijke oplossingen tegen 
dit sluipverkeer. De voorzitter heeft gevraagd om het personeel Tatasteel op te 
roepen in dergelijke situaties Velsen-Noord te mijden. De heer Voskuil had 
ondertussen ook gesproken met wethouder Vennik (gemeente Velsen) en die 
verwees hem door naar afdeling Verkeer. De voorzitter zal ook contact zoeken 
met deze afdeling om mogelijke alternatieven te bespreken (bijvoorbeeld 
informatiebord waarop verwezen wordt naar andere routes). Hans Jaspers 
heeft een filmpje gemaakt met de alternatieve route via Concordiastraat en 
Wijkermeerweg. De voorzitter zal dit filmpje ook naar de heren Vennik en 
Voskuil sturen. 

01032017 02. Groenvoorziening: de voorzitter heeft bij de betreffende wethouder aangegeven 
dat het wijkplatform een werkgroep zal oprichten om mee te denken en te 
werken aan het opstellen van een groenplan voor Velsen-Noord voor de 
komende jaren (en verdere toekomst). 

 03. De voorzitter neemt contact op met gemeente en/of Michiel Deiman i.v.m. 
vandalisme doorgang bij flats Schulpweg of Gildenlaan.  

05042017 04. Nieuwe route bus van en naar station Beverwijk en wijziging oversteekplaats 
voor voetganger en fietsers op de Velsertraverse: geen voortgang 

 
 


