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

Notulen vergadering
Datum: 5 oktober 2016
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 september 2016
De aanwezigen 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
Fietspad Emplacementsweg: n.a.v. de schriftelijke reactie van het wijkplatform hebben Leo
Aardenburg en Michel Sjoers samen met mevrouw Magdelyns de situatie ter plaatse bekeken
en besproken. De gemeente Velsen zal de bevindingen aan de gemeente Beverwijk
terugkoppelen. Hoewel het wijkplatform het eens is met de stelling dat er hinderlijke en
gevaarlijke situaties ontstaan tussen fietsers, bussen en voetgangers door de herinrichting van
het stationsplein, roepen de aanwezigen beide gemeentes op te blijven zoeken naar goede en
veilige alternatieven. Met het afsluiten van het fietspad Wijckerpoort wordt de onveilige situatie
bij het stationsplein niet opgelost. De aanwezigen vinden de route langs Velsertraverse,
Velserweg en Halve Maan lang niet zo veilig als de gemeente. Het tweerichtingen pad langs het
voormalig hertenkamp is te smal voor de dagelijks grote groepen scholieren die passeren en de
oversteekplaatsen leveren ook problemen op. De aanwezigen stellen voor om vanuit het
wijkplatform een reactie naar gemeente Beverwijk te sturen. De secretaris/voorzitter zal
mevrouw Magdelyns van dit voornemen informeren.
Verder geen post in anders dan op de agenda vermeld.
6. Verkeersveiligheid
De aanwezigen hebben geen onderwerpen te bespreken.
7. Mededelingen portefeuillehouders
Jimme Pot meldt dat de AED’s zijn geplaatst bij dokter Bartels en de praktijk van Balans
Fysiotherapie. Vrijwilligers kunnen zich nog altijd aanmelden.
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Wiebe Wassenaar meldt dat er weer druk gebouwd wordt in de omgeving Concordiastraat. Het
betreft uitbreiding van bestaande bedrijven en de start van een nieuw bedrijf.
Leo Aardenburg heeft onlangs met de heer Pim Schram van Delta Onroerend goed gesproken
over de ontwikkeling van het gebied van/rondom “De Schouw”. De heer Schram zal in de
volgende vergadering vertellen wat de vorderingen zijn.
Hans Jaspers geeft aan dat het nieuwe scherm en beamer voor De Stek zijn besteld. Naar
verwachting zal tijdens de herfstvakantie e.e.a. geïnstalleerd worden. Tijdens de vakantie wordt
er ook aan de klimaatbeheersing gewerkt.
De aanwezigen vragen naar de status van de sloop scholen. I.v.m. de afwezigheid van Robert
ten Beest en Rob Plessius wordt dit punt aangehouden.
De aanwezige portefeuillehouders hebben geen mededelingen.
8. Rondvraag en korte mededelingen
Leo Aardenburg heeft gesproken met wethouder Floor Bal om het komende gesprek met de
directie van de Nuon voor te bespreken. De insteek van het gesprek zal het verplaatsen van de
hoofdingang van Nuon zijn (naar de Wenckebachstraat).
Leo Aardenburg is naar een raadvergadering geweest waar een ingediende motie over
huisvesting statushouders werd besproken. Gemeente Velsen dient voor 100 statushouders een
woning te vinden. Deze statushouders zullen over IJmuiden en Velsen-Noord worden verspreid,
omdat alleen daar sociale woningbouw gevestigd is. De inwoners van deze woonkernen zijn het
er niet mee eens dat alleen in hun omgeving gezocht wordt naar mogelijke woonruimte. De
vraag aan de gemeente is “hoe nu verder”.
Marjan Tamis:
 deelt mee dat zij aan de gemeente vragen had gesteld over de plaatsing van het
informatiebord (opruimdag 14 september) bij de ingang van Velsen-Noord. Zij had gevraagd
of het mogelijk was het bord aan de andere zijde van de straat te plaatsen, omdat nu het
zicht op verkeer vanuit en vanaf de Andreaweg gehinderd werd. Ondertussen is het bord
weggehaald. Wellicht kan de gemeente een volgende keer meer rekening houden met de
plaats van dit soort borden/schermen.
 brengt de Velsertunnel run onder de aandacht. Rijkswaterstaat zou bezig zijn met het
organiseren van een open dag of wandeling door/bij de tunnel maar er zijn nog geen
concrete plannen. Wordt vervolgd.
 vraagt aandacht voor de aansluiting van het fietspad bij het Rooswijkpark. Er is namelijk
geen logische oversteekplaats. De aanwezigen wijzen Marjan vervolgens op verschillende
alternatieven.
Enkele aanwezigen wijzen de gemeente op het feit dat na afronding van wegwerkzaamheden er
niet gecontroleerd wordt of de oplevering goed is verlopen. Vaak blijven er restpunten liggen
zoals bijvoorbeeld beplanting die tijdelijk verwijderd wordt maar niet teruggeplaatst
(Concordiastraat) en stukgereden stoepen. Wiebe Wassenaar verwijst naar de herinrichting van
de Grote Hout of Koningsweg. Het is nu 2x voorgekomen dat het rioleringswerk was afgerond
incl. keurig opleveren van straat en stoep en dat daarna een elektriciteitsbedrijf kwam om werk
te verrichten (waaronder plaatsen van lantaarnpalen). Hiervoor werd met zwaar materiaal over
de nieuwe bestrating/stoepen gereden met schade als gevolg. Vervolgens werden de
straten/stoepen opengebroken en de stenen amateuristisch teruggelegd. Heeft de gemeente
geen zicht en invloed op de planning/onderlinge afstemming?
Hans Jaspers wijst op de overlast van honden- en kattenpoep in de omgeving van het sportpark
Rooswijk en diverse speeltuintjes. Hans vraagt zich af of eigenaren van honden geen
opruimplicht hebben. De aanwezigen antwoorden dat bij het sportpark een aanlijngebod voor
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honden geldt. Eigenaren dienen daar ook de hondenpoep op te ruimen. Eventuele meldingen
van overlast kunnen bij de gemeente worden ingediend.
Met betrekking tot overlast van kattenpoep, is het probleem een stuk ingewikkelder. Vraag is wat
hieraan gedaan kan worden.
De aanwezigen hebben verder geen punten voor de rondvraag.
9. Sluiting
De voorzitter sluit de vergadering en dankt de aanwezigen voor hun komst.
Datum volgende vergadering: 2 november 2016.
Plaats: de Stek, Heirweg 2 (19.30 uur)

De bijeenkomst van het wijkplatform om het jaar 2016 af te sluiten zal plaatsvinden op
vrijdag 2 december a.s. Locatie: Christina’s Brasserie (Wijkerstraatweg 195).
Indien u aanwezig zult zijn, verzoek ik u dit door te geven aan de secretaris.
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Actiepuntenlijst 2015
04022015 06 “Spelen in het groen”: Piet van Deudekom informeert naar de gang van zaken.
Er is onduidelijkheid over de status van dit project. Is het een burgerinitiatief of
een project dat door de gemeente dient te worden uitgevoerd omdat dit via een
amendement is besloten. Jessica heeft ondertussen contact opgenomen met
Lars Steeneken die enthousiast heeft gereageerd en graag wil meehelpen.
04032015 11 Windmolenpark Spuisluis: Eneco heeft de aanvraag voor het plan Spuisluis
ingediend. E.e.a. past binnen de provinciale verordening. Naar verwachting
zullen december/januari de aanvragen openbaar worden, waarna burgers een
zienswijze (bezwaarschrift) kunnen indienen.
06052015 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.
Actiepuntenlijst 2016
11052016 07. Overlast Velserkom (geluid en stof): Rob de Bot heeft geprobeerd in contact te
komen met wijkplatform IJmuiden Noord, maar dat is nog niet gelukt.
01062016 11. Informatiebord: Hans Jaspers zal bij de gemeente een aanvraag voor het
plaatsen van een informatiebord indienen.
06072016 12. Projectplan samen schone wijk: op 14 september a.s. werd er een succesvolle
opruimmiddag in Velsen-Noord georganiseerd. Nadenken over vervolg?
07092016 13 De voorzitter en secretaris zullen de diverse acties voortkomend uit de
wijkschouw uitwerken. Vervolgens zullen de acties verdeeld worden onder de
betreffende portefeuillehouders of worden meegenomen naar het wijkteam.
05102016 14 Fietspad Wijckerpoort: De aanwezigen stellen voor om vanuit het wijkplatform
een reactie over het voorgenomen besluit het fietspad te sluiten naar gemeente
Beverwijk te sturen. De secretaris/voorzitter zal mevrouw Magdelyns (gemeente
Velsen) over dit voornemen informeren.
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