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WIJKPLATFORM  VELSEN-NOORD 

 
 

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

 
Notulen vergadering  
 
Datum: 3 februari 2016  
 
1. Opening  
De voorzitter, Leo Aardenburg, opent de vergadering en heet de aanwezigen welkom.  
 
Jessica Duineveld-Wassenaar heeft met mevrouw Spruit gesproken over “spelen in het groen”. 
Dit project betreft het stukje bos achter het huidige speelveld. De bedoeling is om van natuurlijke 
materialen bijvoorbeeld boomstommen en wilgentakken speeltoestellen te maken. Voor 2017 is 
er in elk geval budget beschikbaar. Indien er snel een plan klaarligt en er inderdaad alleen 
natuurlijke materialen worden gebruikt, is het wellicht mogelijk om eerder te starten. 
Jessica vraagt om hulp om een plan op te stellen. Hans Jaspers zal aan zijn vrouw, die ook 
eerder bij het project betrokken was, vragen of zij mee kan helpen. Jessica verlaat vervolgens 
de vergadering. 
 
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 
Herman van Beusekom en Michel Sjoers zullen naar het volgende “burenoverleg”inzake bouw 
nieuwe sluis gaan.  
 
6. Verkeersveiligheid 
Vanwege diverse wegwerkzaamheden bij de Velsertraverse en Wenckebachstraat is de 
afgelopen weken Velsen-Noord slecht bereikbaar geweest. Automobilisten blokkeerden 
kruisingen, waardoor het nauwelijks mogelijk was om Velsen-Noord in te rijden. Wellicht is het 
raadzaam om bij toekomstige stremmingen politie of verkeersregelaars in te zetten. 
 
Gemeld wordt dat het fietspad bij de spoorovergang tussen Duinvlietstraat/Melklaan en 
Gildenbuurt gebruikt wordt door auto’s. Actie: Henk Hobo 
 
Hans Jaspers meldt dat de bebording van het nieuwe fietspad tussen Wijkeroogpark en 
Wijkermeerweg/Vletterliedenstraat niet overeenkomt. Aan de ene kant wordt aangegeven dat 
het een fietspad betreft en de andere kant voetpad. Actie: Henk Hobo 
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De aanwezigen hebben verder geen onderwerpen te bespreken. 
 
7. Vaststellen speerpunten 2016 
De speerpuntenlijst voor 2016 is vastgesteld en verspreid onder de deelnemers. 
 
8. Mededelingen portefeuillehouders 
De aanwezige portefeuillehouders hebben geen mededelingen. 
 
10. Rondvraag en korte mededelingen  
Piet van Deudekom meldt dat er actie wordt ondernomen om een parkeerplek voor invaliden in 
de directe omgeving van de Stek te realiseren. 
 
Lieneke Post merkt op dat de Stek voor minder validen en ouders met een kinderwagen niet 
toegankelijk is. Deze mensen krijgen de deur niet open. Wellicht dat dit probleem via het WMO 
loket/budget kan worden opgelost. 
Petra Siebers merkt op dat het plein voor de Stek slecht verlicht is. Punt van aandacht. 
 
Marjan Tamis vraagt of er al iets bekend is over de toekomst van Watervliet. Robert te Beest 
antwoordt dat de gemeente in gesprek is met de woningbouwvereniging om te kijken of de 
ruimte omgebouwd kan worden tot woonruimte. 
 
Jos Kortekaas meldt dat de senioren in Velsen-Noord een nieuwe vereniging krijgen die voor 
hun belangen opkomt. Er wordt binnenkort een “Seniorenvereniging Velsen-Noord” opgericht, 
de opvolger van de ANBO afdeling. 
 
Peter Stam merkt op dat veel mensen zich ergeren aan zwerfvuil. Gelukkig zijn er mensen die 
hun eigen woonomgeving schoon houden. De voorzitter voegt hieraan toe dat dit onderwerp ook 
in het wijkteam besproken is. Er wordt nagedacht hoe actie te ondernemen.  
 
De voorzitter heeft een afspraak gemaakt met de directie van NUON om de uitkomsten van de 
enquête “Leefbaarheid Velsen-Noord” te bespreken. De voorzitter zal ook de volgende punten 
aan de orde brengen: 
- geluidsoverlast door werkzaamheden aan de schoorstenen 
- mogelijkheid verplaatsen ingang naar Wenckebachstraat i.v.m. sluipverkeer 
 
De voorzitter heeft ook een afspraak gemaakt met Floor Bal, wethouder voor o.a. wonen, om 
ook met hem de uitkomsten van de enquête te bespreken. 
 
De aanwezigen hebben verder geen punten voor de rondvraag. 
 
12. Sluiting 
De voorzitter sluit de vergadering om 20.30 uur. 
 
Datum volgende vergadering: 2 maart 2016.  
Plaats: de Stek, Heirweg 2 (19.30 uur) 
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Actiepuntenlijst 2015 
14012015 05 Groenplan: De bomen aan de Concordiastraat worden op dit moment geplant. 

De voorzitter zal bij de gemeente vragen naar de status herplant bossage 
tussen de Concordiastraat en de Grote Hout of Koningsweg.  

04022015 06 Jessica Duineveld-Wassenaar heeft gesproken met de gemeente/mevrouw 
Spruit inzake het project “Spelen in het groen”. Zie agendapunt 1. 

 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. 
zal een werkgroep vergadering plaatsvinden.  

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.  

02092015 22 Opstelterrein: Onlangs in bekend geworden dat het opstelterrein niet in de 
omgeving van Velsen-Noord zal worden aangelegd. 

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. 

 
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. 

 


