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WIJKPLATFORM  VELSEN-NOORD 

 
 

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

 
Notulen vergadering  
 
Datum: 5 oktober 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 7 juni 2017 
De aanwezigen hebben geen vragen, Hans Jaspers merkt op dat de WOB (Wet openbaarheid 
van bestuur) gewijzigd moet worden in een MOR (melding openbare ruimte). Verder zijn er geen 
wijzigingen en dankt de voorzitter de notulist voor de notulen. 
 
4. Actiepuntenlijst 
Zie de actielijst. 
 
5a Post uit 
Geen post uit anders dan op de agenda vermeld. 
 
5b Post in 
De uitnodiging de Regenboogloper 11 oktober 2017 
Email Sandra Kreuger maandag 2 oktober 2017  
 
6. Verkeersveiligheid 
De brief van Sandra Kreuger is besproken in de vergadering. De meeste punten zijn bekend en 
onder de aandacht bij het wijkplatform, Leo zal contact opnemen met Sandra met name over de 
overlast die wordt ervaren door bewoners van de flat op de hoek van de 
Gildenlaan/Bleyenhoevelaan. Henk meldt dat hierover contact is geweest met de bewoners en 
dat de overlast is afgenomen. Indien de overlast toe neemt zal contact op worden genomen met 
Javier van Streetcornerwork om de situatie in beeld te brengen.  
 
7. Mededelingen portefeuillehouders 
De aanwezige portefeuillehouders hebben geen mededelingen. 
 
8. Rondvraag en korte mededelingen  
Hans Jaspers is zeer teleurgesteld over het gebruik van de beamer. Onlangs is een monteur 
langgeweest in opdracht van stichting welzijn en heeft alle aansluitingen los gehaald en de 
installatie onklaar gemaakt. Leo zal contact opnemen met Marcel van stichting welzijn over de 
gang van zaken.  
Er is een informatieavond geweest voor de peuterspeelzaal. Sommige buurtbewoners zijn op de 
hoogte gebracht middels een brief. Echter Hans heeft deze niet ontvangen (ondanks dat hij 
vlakbij de school woont). Navraag bleek de brief in de wijk niet is verstuurd onder het mom dat 



 2-4 

er geen tweeverdieners in deze wijken wonen. Hans zal contact opnemen met Anette van 
Baerveldt om hier duidelijkheid over te krijgen. Wellicht dat een extra informatieavond mogelijk 
is. 
 
Herman geeft aan dat de vluchtheuvel op de hoek Wijkerstraatweg / Heirweg te hoog is en 
mogelijk schade veroorzaakt bij motorvoertuigen. Herman zal hiervoor een MOR melding van 
maken.  
 
Miklas Dronkers maakt van de gelegenheid gebruik en overhandigd Leo Aardenburg de Visie 
van CVG 2020 en licht de aanwezige toe dat het CVG gaat investeren in de toekomst en komt 
met een nieuw product op de markt “painting on demand”. Daarnaast wordt het magazijn 
volledig geautomatiseerd. Het bedrijf is gezond en heeft +/- 300 medewerkers in dienst. 
 
Wiebe vult aan dat de Meo nieuwe loodsen gaat plaatsen waar CVG gebruik van gaat maken. 
De plek waar de loodsen worden geplaatst is op de locatie waar nu de containers staan 
opgestapeld. Hiermee wordt het uitzicht en de geluidsoverlast nabij het Rollandsplantsoen 
verbeterd. 
 
De aanwezigen hebben verder geen punten voor de rondvraag. 
 
11. Sluiting 
Voor de sluiting van de vergadering meldt Leo Aardenburg aan de aanwezigen dat hij per  
1 januari 2018 zijn functie van voorzitter van het wijkplatform ter beschikking stelt.  
Kandidaten voor het voorzitterschap kunnen zich per e-mail aanmelden. 
De voorzitter sluit de vergadering en dankt de aanwezigen voor hun komst. 
 
Datum volgende vergadering: 1 november 2017. 
Plaats: de Stek, Heirweg 2 (19.30 uur) 
 
 
Actiepuntenlijst 2015 
04022015 06 “Spelen in het groen”: de voorzitter heeft gesproken met mevrouw Spruijt. Zij 

gaat opdracht geven aan de groenvoorziening om de betreffende bossages  op 
te ruimen en begaanbaar te maken. Gemeente Velsen kan materialen zoals 
bijvoorbeeld wilgentakken beschikbaar stellen, maar geen personeel om e.e.a. 
te bouwen. Verschillende ouders zijn bereid gevonden om hun handen uit de 
mouwen te steken. Ook Lars Steeneken zal met een aantal jongeren helpen. 
Na de zomervakantie zal hiermee begonnen worden. Tijdens de herfstvakantie 
zullen deze punten worden aangepakt. Afgesproken met Frans Kruishaard dat 
de werkzaamheden worden opgepakt in de herfstvakantie. Zodra de bossages 
begaanbaar zijn zullen de kinderen van de school meehelpen met de inrichting. 

 
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 ingediende zienswijzes worden behandeld. Op 18 september zou e.e.a. in 
de commissie besproken worden, maar er dient nog aanvullend onderzoek te 
worden verricht naar de waterkering door Rijkswaterstaat. Wanneer een nieuwe 
datum voor de behandeling bekend is, zal er een oproep komen om naar de 
zitting te komen. Hans vraagt zich af wat de gemeente Velsen voor belang heeft 
bij de windmolens van Eneco en zal het e.e.a. uitzoeken. 

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

plaatsen van een informatiebord indienen. De gemeente is bereid voor een deel 
bij te dragen, maar de rest van de financiering moet van de Velsen-Noorders 
zelf komen. Vanuit het wijkplatform zullen diverse fondsen aangeschreven 

https://www.noord-holland.nl/Actueel/Archief/2017/Maart_2017/Ontwerp_vergunningen_voor_windparken_Spuisluis_en_Ferrum_vastgesteld
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worden voor een mogelijke bijdrage/sponsoring. Er is inmiddels een offerte 
opgevraagd. Indien de gemeente niet de financiën kan dragen om een 
informatiebord te plaatsen zal worden gekeken of met eventueel reclame de 
kosten van een informatiebord kan worden gedekt.  

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. Velison 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. Status nu onbekend, wordt nagevraagd bij Marion. 

 
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. De volgende vergadering is hier meer informatie over. 

  Door de afsluiting van de spoorwegovergang bij de Grote Hout of Koningsweg 
verplaatst het sluipverkeer zich nu naar de Gildenlaan en Andreaweg. De 
automobilisten rijden hier ook veel te hard. Wellicht kan handhaving een keer 
posten? 

  M.b.t. sluipverkeer wordt ook opgemerkt dat het fietspad bij de oversteekplaats 
op de Wenckebachstraat gebruikt wordt door automobilisten als “in- en 
uitvoegplek”. Het paaltje ontbreekt ter plaatse. Ingrid Stoetzer heeft een melding 
gemaakt via de website van de gemeente en het paaltje is teruggeplaatst. 

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). 
Op de Heirweg zijn de bomen verwijderd. Gevraagd wordt of na het opknappen 
van de stoep er weer bomen teruggeplaatst gaan worden. 

 03. De voorzitter neemt contact op met gemeente en/of Michiel Deiman i.v.m. 
vandalisme doorgang bij flats Schulpweg of Gildenlaan. De doorgangen zijn 
opgeknapt, einde actie punt. 

05042017 04. Nieuwe route bus van en naar station Beverwijk en wijziging oversteekplaats 
voor voetganger en fietsers op de Velsertraverse: geen voortgang. De volgende 
vergadering is hier meer informatie over. 

05072017 05. Overlast Melklaan/Raetstraat: de bewonersbrief over de overlast is naar de 
directie van Velison en naar de burgemeester verzonden. De voorzitter en Mike 
Brouwer hebben gesproken met de directeur van Velison wonen en met de 
burgemeester. Einde actie punt. 

 06. Henk Hobo zal contact opnemen met Tata Steel en de verzakkingen bij de 
(fiets) oversteek spoorovergang melden. Verzakking is gemeld, Henk Hobo 
heeft gesproken met chef railvervoer van de Tata en het probleem zal op korte 
termijn worden opgelost. 

 07. Fietsoversteek Wenckebachstraat: Ingrid Stoetzer/Herman van Beusekom 
zullen (fotografisch) bewijsmateriaal verzamelen van het door rood rijden bij de 
oversteekplaats.  
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06092017 08. Afvaldumping: De bakken voor restafval bij de kunnen alleen met een speciale 
afvalpas geopend worden. Herhaaldelijk is het voorgekomen dat er afval naast 
de bakken gedumpt wordt door mensen die geen pas hebben. Dit afval blijft 
soms enkele dagen liggen, ondanks dat de dumping direct bij HVC gemeld 
werd. Punt meenemen naar wijkteam. Leo zal contact opnemen met Arie 
Verburg, in verband met voorlichting nieuwe beleid HVC voor het inzamelen 
van huisafval. Herman zal foto’s maken van illegale dumping bij de 
Staalhavenweg. 

 
 
 
 


