WIJKPLATFORM VELSEN-NOORD

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

Notulen vergadering
Datum: 11 mei 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 april 2016
N.a.v. pagina 2 punt 7 “Project 100-100-100.nl/Plan wijkteam inzake zwerfafval” merken de
voorzitter en Hans Jaspers op dat ook tijdens het dorpsfeest aandacht wordt gegeven aan
afvalscheiding.
De aanwezigen keuren de notulen ongewijzigd goed.
4. Actiepuntenlijst
Zie de actiepunten lijst.
5a Post uit
Geen post uit.
5b Post in
Geen post in anders dan op de agenda vermeld.
6. Verkeersveiligheid
Als gevolg van de sluiting Velsertunnel constateren bewoners veel minder sluipverkeer
omgeving Stratingplatsoen en Wijkerstraatweg.
Christel du Crocq merkt op dat in de omgeving Concordiastraat en Wijkermeerweg geregeld
automobilisten rijden die zoeken naar de pont en/of sluizen (wellicht aandachtspunt:
bebording/verwijzingen).
De aanwezigen hebben verder geen onderwerpen te bespreken.
7. Mededelingen portefeuillehouders
De aanwezige portefeuillehouders hebben geen mededelingen.
8. Rondvraag en korte mededelingen
Het Dorpsfeest vindt plaats op 17, 18 en 19 juni a.s.
Wiebe Wassenaar merkt op dat de nieuwe bomen aan de Concordiastraat regelmatig water
krijgen, waardoor ze goed aanslaan. De bomen staan al mooi in blad.
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Hans Arxhoek geeft aan de dat renovatie omgeving Wardenaarstraat/Van Rijswijk straat goed
op schema en naar volle tevredenheid verloopt.
De aanwezigen hebben verder geen punten voor de rondvraag.
12. Sluiting
De voorzitter sluit de vergadering om 20.30 uur.
Datum volgende vergadering: 1 juni 2016.
Plaats: de Stek, Heirweg 2 (19.30 uur)

2-4

Actiepuntenlijst 2015
14012015 05 Groenplan: De bomen aan de Concordiastraat zijn geplant. De voorzitter heeft
gesproken met de heer Crielaard, maar die is niet bekend met de situatie
rondom de herplant bossage tussen de Concordiastraat en de Grote Hout of
Koningsweg. De voorzitter zal duidelijk aangeven welk bossage het betreft
(d.m.v. foto’s)
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 Wijkschouw 2016: Voorgesteld wordt een wijkschouw te organiseren
voorafgaand aan de vergadering van het wijkplatform op 7 september 2016.
Deelnemers van het platform kunnen uiterlijk 6 juli a.s. eventuele
aandachtspunten aanleveren, zodat daarna een route kan worden bepaald. De
voorzitter zal contact opnemen met de gemeente Velsen om de betrokken
personen uit te nodigen/te informeren (19.00 uur aanvang schouw en 20.00 uur
start vergadering).
04032015 11 Windmolenpark Spuisluis: Op 10 mei heeft een nieuwe informatiebijeenkomst
plaatsgevonden. Er zijn nog een aantal knel-/aandachtspunten:
- gevolgen fijn maar ook grof stof in de omgeving
- het toegezegde aanvullend onderzoek molen Velserkom is niet uitgevoerd
(roest/stof vanwege overslag en veiligheidsaspecten i.v.m. nabijheid
gasleiding Tatasteel en koelwater installatie Nuon).
- effecten geluid en slagschaduw
- onderzoek nodig naar grondgesteldheid windmolen omgeving Spuisluis
- situatie woonboot bewoners
Ondertussen heeft Tatasteel aangekondigd de mogelijkheden voor het
uitbreiden van het aantal windmolens op het Tatasteel terrein te onderzoeken.
Uiterlijk 15 mei dient de vergunning voor het windmolenpark bij de provincie
aangevraagd te worden. Daarna kunnen bewoners(groepen/collectieven)
eventuele zienswijzen (bezwaren) indienen. Peter Stam complimenteert Eneco
over de wijze van het verstrekken van informatie. Er zijn weliswaar
tegengestelde belangen, maar Eneco geeft goede openheid van zaken.
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 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.
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.
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02032016 03.

04.

05.

06.

11052016 07.

Ingrid neemt contact op met Henk Hobo over het fietsverkeerslicht op de
Wenckebachstraat dat soms niet voor allebei de kanten op groen staat. Henk
Hobo heeft e.e.a. besproken met Len Munnik van de afdeling verkeer van de
gemeente. De heer Munnik heeft verteld dat de schakeling van de
verkeerslichten uit verkeersveiligheid op deze manier zijn geschakeld. De
afgelopen maand zijn er verder 2 controles gehouden op het negeren van het
rode licht bij deze oversteekplaats en zijn er enkele bekeuringen uitgedeeld. De
oversteekplaats staat overigens niet bekend als een hotspot als het gaat om
verkeersongevallen. Dit punt zal worden meegenomen in de wijkschouw.
Lieneke Post zal bij Henk Hobo melden, dat zij geregeld auto’s op het fietspad
Pontweg tegenkomt. Henk Hobo geeft aan, dat er rood/witte paaltjes geplaatst
zijn op de kruising met het Gr. Hout- of Koningsweg. De toegang is daar dus
afgesloten voor auto’s. Wel blijft het mogelijk om vanaf de andere zijde
ongehinderd het fietspad op te rijden. De gemeente heeft hiervoor gekozen en
e.e.a. heeft te maken met de inrichting van de weg.
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).
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).
Velserkom: Rob de Bot zal uitzoeken welke afspraken er zijn gemaakt om de
overlast bij de Velserkom te beperken (geluid en stof). Advies: contact opnemen
met wijkplatform IJmuiden Noord.
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