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WIJKPLATFORM  VELSEN-NOORD 

 
 

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

 
Notulen vergadering  
 
Datum: 6 april 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 2 maart 2016 
De aanwezigen keuren de notulen ongewijzigd goed. 
 
4. Actiepuntenlijst 
Zie de actiepunten lijst. 
 
5a Post uit 
Geen post uit. 
 
5b Post in 
 24-03-2016 Rob Plessius (Velsen): Uitnodiging wijkteamproject zwerfvuil 
 29-03-2016 Rob Plessius (Velsen): Verslag bijeenkomst WhatsApp-groepen Buurt 

Preventie Velsen 
 31-03-2016 Melissa van der Steen (Velsen): agenda wijkteamoverleg 4 april 2016 
 06-04-2016 Rob Plessius (Velsen): Wijkmobiel 11 april 2016 in Velsen-Noord 
 
6. Verkeersveiligheid 
De voorzitter heeft gesproken met Henk Hobo en Martijn Putman over het handhaven van het 
éénrichtingsverkeer op de ventweg Wijkerstraatweg. Er zijn nadere afspraken gemaakt over de 
handhaving. Ook zal er vaker worden gecontroleerd. 
 
De aanwezigen hebben verder geen onderwerpen te bespreken. 
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7. Afval/Project 100-100-100.nl 
Jos Kortekaas merkt op dat hij deelneemt aan de proef 100-100-100.nl. 
 
Het project 100-100-100 is een idee van afvalverwerker ROVA (en ook HVC doet mee). Lukt het 
100 huishoudens om 100 dagen, 100% zonder afval te leven? In dit succesvolle project laten 
inwoners zien dat het mogelijk is om veel minder afval te produceren. Dit lukt door goed afval te 
scheiden en na te denken bij de aankoop van producten. 100-100-100 biedt een online platform 
waar deelnemers wekelijks een opdracht doen die hen helpt in de uitdaging tot een afvalvrij 
leven. Het restafval dat zij nog overhouden vullen zij in op de afvalmeter op de website. Uit 
eerdere resultaten blijkt dat deelnemers van 100-100-100 ver onder het landelijke gemiddelde 
blijven. Soms tot bijna 90% minder kg restafval per persoon per jaar. 
 
Ondertussen heeft Jos zo weinig restafval dat hij de “kliko” niet meer nodig heeft. Het restafval 
zou hij nu in een ondergrondse container willen gooien. Echter, uit navraag bij HVC blijkt dat: 
1. huiseigenaren verplicht zijn de restafvalcontainer (“kliko”) te behouden, omdat deze bij het 

huisadres “hoort”; 
2. de ondergrondse container alleen voor inwoners van bijvoorbeeld flat bestemd zijn (die 

hebben geen eigen restafvalcontainer). 
In andere delen van de gemeente Velsen (Velserbroek en Santpoort) loopt een proef waarbij de 
restafvalcontainer is ingeruild voor een container voor plastic afval. Wellicht dat HVC dit 
beleid/proef ook in andere delen van de gemeente gaat invoeren. Wordt vervolgd. 
 
Naast dit project heeft de gemeente een wijkteamproject zwerfvuil opgericht. Velsen-Noord zal 
als pilot wijk functioneren. Partijen die deelnemen aan het project zijn: gemeente Velsen, Velison 
Wonen, Woningbedrijf Velsen, Plataan (de school), Pieter Vermeulen Museum, Stichting 
Welzijn, Wijkplatform (en winkeliers en bewoners). Het project heeft de volgende doelen: 

 duidelijkheid krijgen over de omvang van het (zwerf)afval probleem en zo ook bepalen 
welke oplossingen er mogelijk zijn; 

 het probleem samen aanpakken bijvoorbeeld door het organiseren van een vuilopruimdag 
in geheel Velsen-Noord; hierbij zullen o.a. de scholieren van groep 5-7 een rol spelen. 
Kinderen in deze leeftijdscategorie kunnen spelenderwijs bewust worden gemaakt van de 
gevolgen van (zwerf)afval. 

 een schone wijk en borging dat het ook schoon blijft. 
Namens het wijkplatform zijn Leo Aardenburg en Michel Sjoers naar de bijeenkomst geweest. 
De volgende bijeenkomst van dit wijkteam vindt op 9 mei a.s. plaats waar het projectvoorstel 
“Schoon Velsen-Noord” zal worden besproken.  
 
8. Mededelingen portefeuillehouders 
De aanwezige portefeuillehouders hebben geen mededelingen. 
 
9. Rondvraag en korte mededelingen  
Ingrid Stoetzer en Mary Duinmeijer hebben foto’s gemaakt van de tuinen in het PEN dorp. Via 
het secretariaat zullen deze worden doorgestuurd naar de betrokken personen bij Velison 
Wonen. 
 
Lieneke Post zal melden dat het fiets/voetpad Wijkermeerweg slecht toegankelijk is voor 
rolstoelgebruikers en vaders/moeders achter een kinderwagen. 
 
De aanwezigen hebben verder geen punten voor de rondvraag. 
 
12. Sluiting 
De voorzitter sluit de vergadering om 20.30 uur. 
 

Datum volgende vergadering: 11 mei 2016 (i.v.m. dodenherdenking op 4 mei 2016).  
Plaats: de Stek, Heirweg 2 (19.30 uur) 
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Actiepuntenlijst 2015 
14012015 05 Groenplan: De bomen aan de Concordiastraat zijn geplant. De voorzitter zal bij 

de gemeente (de heer Crielaard) vragen naar de status herplant bossage 
tussen de Concordiastraat en de Grote Hout of Koningsweg.  
De voorzitter zal ook informatie vragen over het kappen van bomen omgeving 
sportpark Rooswijk. Wat voor beplanting komt hiervoor terug en wanneer? 
Opgemerkt wordt dat bomen een natuurlijke barrière vormen tegen geluid en 
fijn stof. Door het kappen ontstaat meer overlast op dit gebied in de omgeving. 
Ook zal gevraagd worden wat voor effect het weghalen van de bomen op de 
grondwaterstand heeft. En de voorzitter zal vragen waarom de opruimwerk-
zaamheden van het groen bij het park zijn gestopt. 

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: De windmolen (nummer 2) die bij de Spuisluis was 
ingetekend, komt te vervallen. De molen bij Velserkom is nodig om tot het 
minimum van 6 te komen. Er is wel aanvullend onderzoek nodig (roest/stof 
vanwege overslag en veiligheidsaspecten i.v.m. nabijheid gasleiding Tatasteel 
en koelwater installatie Nuon). Deze onderzoeken dienen uiterlijk 10 mei a.s. 
afgerond te zijn. In de nieuwsbrief die verspreid is, wordt gemeld dat de 
hoeveelheid fijn stof wellicht in de directe omgeving zal afnemen. Uit officiële 
onderzoeken blijkt echter dat dezelfde hoeveel stof of zelfs meer zal neerslaan 
maar op andere plekken dan nu het geval is. De effecten van de windmolens op 
het fijnstof en de luchtkwaliteit blijft onduidelijk. Naschrift: ondertussen 
onderzoekt Tatasteel de mogelijkheden voor het uitbreiden van het aantal 
windmolens op het Tatasteel terrein. 

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. 
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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. 

02032016 03. 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. 

 04. 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. 

 05. 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).  

 06. 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). 

06042016 07. Geen nieuwe actiepunten 
 


