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

Notulen vergadering
Datum: 6 juli 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 1 juni 2016
De aanwezigen keuren de notulen ongewijzigd goed.
4. Actiepuntenlijst
De secretaris zal aan de actielijst toevoegen “informatiebord Velsen-Noord”. Hans Jaspers pakt
dit punt na de vakantieperiode op. De locatie voor het informatiebord zal op het
Stratingplantsoen zijn bij de muziektent, omdat daar een aansluiting voor elektriciteit zit. Ook is
deze plek centraal gelegen, zodat meer inwoners van Velsen-Noord de informatie kunnen zien.
Zie voor overige punten de actielijst.
5a Post uit
Geen post uit.
5b Post in
De voorzitter heeft een projectplan voor “Samen schone wijk” ontvangen. De secretaris zal het
plan inscannen en verspreiden.
Verder geen post in anders dan op de agenda vermeld.
6. Overlast door bewoners de Schouw
De afgelopen maanden is de overlast rondom/bij de Schouw toegenomen. De omwoners
hebben een tijd goed contact gehad met de bewoners, maar dat is minder geworden.
Handhaving reageert goed op meldingen, maar na vertrek van de agenten gaat de overlast
gewoon door. De voorzitter zal het punt in het wijkteam aan de orde brengen en nagaan of het
mogelijk is een gesprek aan te vragen met de eigenaar van het pand.
7. Voorbereiden wijkschouw september
Diverse deelnemers hebben aandachtspunten aangeleverd. Leo Aardenburg, Michel Sjoers en
Hester Zonneveld zullen een route uitstippelen en de wijkschouw verder voorbereiden (route
rijden en foto’s maken van de diverse punten).
De secretaris zal een uitnodiging versturen naar:
Griffier gemeente Velsen (burgemeester en wethouders)
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Deelnemers wijkteam
Deelnemers wijkplatform
Personen die namens een politieke partij de vergaderingen van het wijkplatform bijwonen

Opgemerkt wordt dat er sprake is van (openbaar) alcohol gebruik omgeving Stratingplantsoen.
Bewoners gebruiken het grasveld als ontmoetingsplek (om de warmte te ontvluchten). Eventuele
klachten dienen bij handhaving gemeld te worden, zodat deze actie kan ondernemen.
8. Verkeersveiligheid
De secretaris zal de diverse aandachtspunten in de wijkschouw meenemen.
De aanwezigen hebben verder geen onderwerpen te bespreken.
7. Mededelingen portefeuillehouders
De aanwezige portefeuillehouders hebben geen mededelingen.
8. Rondvraag en korte mededelingen
Hans Jaspers vraagt wat voor werkzaamheden er omgeving Ladderbeekstraat, Starrebosstraat
etc. plaatsvinden. Slechts een beperkt aantal bewoners heeft een brief gekregen met informatie.
De werkzaamheden blijken te maken te hebben met vervangen elektra voorzieningen.
De aanwezigen hebben verder geen punten voor de rondvraag.
12. Sluiting
De voorzitter sluit de vergadering om 20.30 uur.
Datum volgende vergadering: 7 september 2016.
Plaats: de Stek, Heirweg 2 (20.00 uur)
Tussen 19.00-20.00 uur vindt de wijkschouw plaats. Gezien de uitgebreide route kan het
gebeuren dat de reguliere vergadering later begint. Als eerste agendapunt zal de
wijkschouw kort geëvalueerd worden.
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Actiepuntenlijst 2015
14012015 05 Groenplan: De bomen aan de Concordiastraat zijn geplant. De voorzitter heeft
gesproken met Rob Plessius om de voortgang te bespreken en verdere actie te
laten ondernemen.
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.
10 Wijkschouw 2016: Voorgesteld wordt een wijkschouw te organiseren
voorafgaand aan de vergadering van het wijkplatform op 7 september 2016.
Leo Aardenburg, Michel Sjoers en Hester Zonneveld zullen een route uitzetten
aan de hand van de ingeleverde punten. Om 19.00 uur zal de wijkschouw
beginnen en rond 20.00 uur start de reguliere vergadering.
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 14 Zandvlakte Schulpenpad: De voorzitter heeft foto’s genomen. Het pad zal in de
route van de wijkschouw worden meegenomen.
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 projectleider heeft aangegeven dat 2 AED’s voldoende zijn om te
garanderen dat in heel Velsen-Noord een AED binnen 6 minuten op de plaats
van bestemming is (voorkeur plaatsing bij Schulpen dan wel dialysecentrum en
bij dokter Bartels). De deelnemers van het wijkplatform zetten vraagtekens bij
deze bewering.
Ondertussen hebben zich 30 vrijwilligers aangemeld. Het is voldoende, maar
het mogen er altijd meer zijn.
Actiepuntenlijst 2016
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.
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 08. Herinrichting Grote Hout- of Koningsweg: de voorzitter neemt contact op met de
gemeente i.v.m. de planning van het werk.
09. Kruising Concordiastraat/Pontweg: de voorzitter bekijkt de situatie ter plaatse.
Indien er bossages zijn die moeten worden weggehaald, zal hij dit melden.
11. Informatiebord: Hans Jaspers zal onderzoeken hoe (met welke gelden) de
borden in andere wijken zijn gefinancierd.
06072016 12. Projectplan samen schone wijk: op 14 september a.s. tussen 14.00-17.00 uur
zal een opruimmiddag in Velsen-Noord worden georganiseerd. De secretaris
zal het projectplan inscannen en verspreiden. Een ieder wordt opgeroepen om
deel te nemen.

Tekst in blauw = dit punt wordt meegenomen in de wijkschouw
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