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

Notulen vergadering
Datum: 7 september 2016
1. Opening
De plv. voorzitter, Michel Sjoers, opent de vergadering en heet de aanwezigen welkom.
2. Korte evaluatie wijkschouw
De meeste aanwezigen hebben deelgenomen aan de wijkschouw die in goede orde verlopen is.
Helaas zijn er weinig deelnemers vanuit de politiek gekomen en het wijkplatform vindt dit jammer
en een gemiste kans. De aanwezigheid van o.a. Robert te Beest, Rob Plessius, Henk Hobo en
Michiel Deiman wordt zeer gewaardeerd.
Hieronder volgt een korte opsomming van een aantal aandachtspunten en te nemen acties.
Groen in de wijk waaronder nieuwe aanplant langs en omgeving Concordiastraat en de
kastanjebomen aan de Wijkerstraatweg. De nieuwe bomen langs de Concordiastraat zijn in
korte tijd sterk achteruit gegaan. Dit ondanks dat er regelmatig water wordt gegeven. Tijdens
een eerdere inspectie (proefronde rijden) op 5 augustus jl. zagen de bomen er nog goed uit.
Robert te Beest adviseert het wijkplatform contact te zoeken met de heer Crielaard.
Vragen die gesteld kunnen worden zijn:
- hoe kunnen de bomen zo snel achter uit zijn gegaan
- heeft dat te maken het plantseizoen, soort bomen, manier van planten, wel/niet genoeg
nazorg, omgevingsfactoren (soort grond of lucht)
- komt er vervangend groen in de plaats voor de kastanjebomen aan de Wijkerstraatweg
Sloop scholen: Op dit moment loopt de aanbestedingsprocedure voor de sloop van beide
scholen. De wens van de gemeente is om eind van deze maand opdracht te verlenen en nog dit
kalenderjaar het overgrote deel gesloopt te hebben. Hoe de planning er uit ziet, is nog niet
bekend, dat hangt af van het aanbod en plan van aanpak van de inschrijvende partijen. Naar
verwachting zal eerst de Van Diepenstraat gesloopt worden en daarna Stratingplantsoen.
Wanneer concreet duidelijk is hoe de planning en uitvoering eruit gaan zien, zal daarover
worden gecommuniceerd (naar de omwonenden, wijkplatform, raad etc.).
Verzakkingen in weg (waaronder PEN dorp en Schulpenpad): aangeraden wordt contact op te
nemen met openbare werken.
Gebouw De Schouw: de eigenaar van het pand heeft contact opgenomen met de gemeente.
Robert te Beest kan op dit moment geen verdere uitspraken doen, maar er zit dus “beweging in.
Bankje Wijkerstraatweg (omgeving oversteekplaats Velsertraverse): bewoners worden
opgeroepen om een burger initiatief in te dienen.
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Oversteekplaats (voetgangslicht kort op groen) Velsertraverse: op verzoek van de voorzitter zal
dit punt in de volgende vergadering van het wijkteam besproken worden.
30 km zone: Robert te Beest en Rob Plessius adviseren het wijkplatform contact op te nemen
met Johan Zwakman (wijkplatform IJmuiden Noord) en Emiel Webbe. Deze voorzitters zijn actief
met dit onderwerp bezig in samenspraak met de ANWB. Wellicht kunnen zij Velsen-Noord
adviseren bij deze problematiek. Het simpel plaatsen van extra borden of hogere/meer drempels
zal het probleem niet oplossen, omdat vooral het gedrag van de weggebruikers bij de
handhaving bepalend is.
Oversteekplaats bij school: Robert te Beest en Rob Plessius geven aan dat dit niet aan de orde
is.
Zwerfafval: onlangs werd via de facebook website “Je bent Velsennoorder als …” een item
gepost over het dumpen van afval in de Gildenbuurt. Tenzij de politie ter plaatse is en het delict
ziet gebeuren is er sprake van “een heter daad”. Dit geldt ook indien een burger dit ziet en
aangifte doet (waarbij het advies is zoveel mogelijk bewijs/beeldmateriaal te verzamelen). Het
plaatsen van foto’s op een website, ondanks dat het kenteken van de auto zichtbaar is, is niet
voldoende om tot vervolging over te gaan. Michiel Deiman voegt hieraan toe, dat hij contact
heeft gezocht met de persoon die de melding heeft gedaan en deze procedure heeft toegelicht.
Ook heeft hij uitgezocht of de dumping door een huurder uit de buurt was gedaan. Dit bleek niet
het geval te zijn, anders had Michiel die persoon aangesproken op zijn/haar gedrag.
Na de behandeling van dit punt, verlaat Michiel Deiman de vergadering.
3. Vaststelling van de agenda
De aanwezigen stellen de agenda ongewijzigd vast.
4. Notulen vorige vergadering 6 juli 2016
De aanwezigen keuren de notulen ongewijzigd goed.
5. Actiepuntenlijst
Zie de actielijst.
6a Post uit
De secretaris heeft verschillende mailtjes doorgezonden naar de deelnemers en de uitnodiging
voor deelname aan de wijkschouw.
Verder geen post uit.
6b Post in
Nieuwe zeesluis: op 7 september 2016 is de bouw van de nieuwe zeesluis officieel gestart. Op
het bouwterrein van OpenIJ is een uitkijkpunt gebouwd dat voor iedereen te bezichtigen is.
Fietspad Emplacementsweg: de gemeente Velsen heeft een memo gestuurd naar het
wijkplatform. Hierin wordt aangekondigd dat de gemeente Beverwijk voornemens is het fietspad
deels af te sluiten; namelijk het deel tussen het “Olifantenpad” en de spoorovergang bij de
bioscoop/stationsplein. Dit pad blijft wel voor voetgangers te gebruiken. Gemeente Beverwijk
meent dat de officiële route via de nieuwe twee richtingen fietspad langs (Velsertraverse,)
Velserweg, Halve Maan en verder een goede en veilige route is. De aanwezigen kunnen zich
hierin niet vinden en duiden erop dat de oversteekplaatsen bij de Velsertraverse en de Halve
Maan de grote groepen fietsers/scholieren niet aan kan. Vooral bij de Halve Maan levert dit
gevaarlijke situaties op (red. op 11 september heeft zich hier een ongeval voorgedaan). De
wachtplaats voor fietsers is klein en wordt gekruist door automobilisten. Veel automobilisten
hebben niet in de gaten dat er behalve fietsers van rechtsachter (vanuit Velsen-Noord) ook
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fietsers vanuit de richting Breestraat het fietspad opkomen (twee richtingen). Het wijkplatform zal
een schriftelijke reactie naar Gemeente Velsen sturen.
Verder geen post in anders dan op de agenda vermeld.
7. Verkeersveiligheid
Lieneke Post meldt dat er problemen zijn rondom sportpark Rooswijk. Er doen zich conflicten
voor tussen de diverse gebruikers; voetgangers, fietsers, bromfietsen/scooters en auto’s. Henk
Hobo zal polshoogte nemen.
De aanwezigen hebben verder geen onderwerpen te bespreken.
8. Mededelingen portefeuillehouders
De aanwezige portefeuillehouders hebben geen mededelingen.
9. Rondvraag en korte mededelingen
Hans Jaspers en Michel Sjoers hebben onderzoek verricht naar de best betaalbare opties voor
een beamer in de Stek en advies uitgebracht aan de beheerder. Zij zullen gezamenlijk de
beamer aankopen en zorgen voor installatie. Naar verwachting zal de nieuwe beamer (en
scherm) tijdens de volgende vergadering van het wijkplatform in werking zijn.
Marjan Tamis vindt het nog altijd jammer dat de wijkagent geen spreekuur meer heeft. Henk
Hobo antwoordt dat het landelijk beleid is, dat wijkagenten via een terugbel verzoek contact
houdt met de wijk, maar niet meer via een spreekuur. Het is jammer, maar helaas.
Marjan Tamis verwijst naar het feit dat het soms (te) lang duurt voordat handhaving reageert op
een burgernet melding. Voor dit soort meldingen geldt, dat ze op prioriteit ingedeeld worden. Op
meldingen met een hoge prioriteit wordt sneller gereageerd dan op een melding met een lagere.
De aanwezigen hebben verder geen punten voor de rondvraag.
12. Sluiting
De voorzitter sluit de vergadering om 20.30 uur.
Datum volgende vergadering: 5 oktober 2016.
Plaats: de Stek, Heirweg 2 (19.30 uur)
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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 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 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.
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.
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