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 WIJKPLATFORM  VELSEN-NOORD 

 
 

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

 
Notulen vergadering  
 
Datum: 1 februari 2017 
 
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 11 januari 2017 
De aanwezigen hebben geen vragen of opmerkingen en 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 
Het secretariaat heeft een ontvangstbevestiging van de gemeente Beverwijk ontvangen. 
Geen post in anders dan op de agenda vermeld. 
 
6. Verkeersveiligheid 
 
Proef tweerichtingsverkeer ventweg Wijkerstraatweg 
De proef tweerichtingsverkeer zal, gezien de weerstand van de inwoners van Velsen-Noord en 
het wijkplatform, (voorlopig) niet worden uitgevoerd. De voorzitter houdt contact met de 
betreffende ambtenaar om te kijken of een aantal aanpassingen kunnen worden uitgevoerd 
(uitbreiden aantal laden/lossen plekken + venstertijden, gebruik gehandicapten parkeerplekken, 
vervangen parkeerverbod door verbod om stil te staan). 
 
De aanwezigen hebben geen onderwerpen te bespreken. 
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7. Speerpuntenlijst 2017 
 
Verbeteren leefbaarheid: 
De voorzitter heeft de brief over het groen opnieuw naar de heer Crielaard gezonden en 
verwacht binnenkort een reactie. 
 
Verhogen verkeersveiligheid: 
Sinds de opening van de Velsertunnel hebben inwoners geconstateerd dat er weer meer 
overlast door sluipverkeer is. Dit betreft vooral medewerkers van Tatasteel die de drukte op de 
Wenckebachstraat willen omzeilen. De voorzitter heeft contact opgenomen met de 
contactpersoon bij Tatasteel om over dit probleem van gedachten te wisselen. Indien dit 
resulteert in een afspraak zullen de voorzitter en Marjan Tamis daaraan deelnemen namens het 
wijkplatform. 
Vanuit het wijkplatform komt het voorstel om een inlichtingenbord bij de uitgang(en) van 
Tatasteel te plaatsen waarop staat aangegeven wat de rijtijden zijn over de verschillende 
(alternatieve) routes. Henk Hobo geeft een aantal namen door van ambtenaren gemeente 
Velsen die hierbij kunnen helpen.  
 
Stedelijke vernieuwing: 
Op verzoek van de aanwezigen zal een extra doel worden toegevoegd: bestemming open 
plekken voormalige schoolgebouwen. 
 
De secretaris zal de speerpuntenlijst conform de opmerkingen aanpassen en verspreiden. 
 
8. Mededelingen portefeuillehouders 
De aanwezige portefeuillehouders hebben geen mededelingen. 
 
9. Rondvraag en korte mededelingen  
Cor Veerman heeft een uitnodiging gekregen om deel te nemen aan de burgertop op 11 februari 
a.s. en vraagt zich af wat het doel is. Leen de Winter antwoordt dat de gemeente een aantal 
inwoners van Velsen (mengeling van leeftijden, buurten, man/vrouw etc.) heeft uitgenodigd om 
deel te nemen aan deze burgertop. Doel is: burgerparticipatie door een top 10 van 
aandachtspunten te verzamelen. Deze top 10 zal voor de gemeente als basis dienen om het 
beleid op af te stemmen. Cor merkt op dat Velsen-Noord hiervoor het wijkplatform heeft. Het 
wijkplatform Velsen-Noord is actief en heeft veel contact met de gemeente, maar dat geldt niet 
voor alle wijken. Vandaar dat de gemeente gekozen heeft voor deze brede opzet. 
 
De voorzitter meldt dat Hans Jaspers de nieuwe voorzitter is van de Stichting Vrienden van 
Velsen-Noord en feliciteert hem met deze benoeming. 
 
De voorzitter deelt mee dat de inwoners van de Ladderbeekstraat het schadebedrag dat zij 
retour hebben gekregen n.a.v. weghalen van de feestversiering Velsertunnelrun, gaan doneren 
aan de Sinterklaasoptocht van dit jaar. 
 
De aanwezigen hebben verder geen punten voor de rondvraag. 
 
10. Sluiting 
De voorzitter sluit de vergadering en dankt de aanwezigen voor hun komst. 
 
Datum volgende vergadering: 1 maart 2017. 
Plaats: de Stek, Heirweg 2 (19.30 uur) 
 
 
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 
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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. Er dienen nog diverse 
onderzoeken te worden afgerond. Jos Kortekaas merkt op dat Eneco zich houdt 
aan de normen die worden geadviseerd door het onderzoeksbureau dat is 
aangesteld. Er blijft twijfel bestaan of informatie en zorgen die omwonenden en 
direct betrokkenen aandragen, voldoende in de onderzoeken worden 
meegewogen en meegenomen. Enige kans om de uitgangspunten te 
weerleggen is om zelf een onderzoek te laten verrichten. Hier zijn zulke hoge 
bedragen mee gemoeid, dat het niet op te brengen is voor particulieren. De 
enige mogelijkheid die rest, is het indienen van (zoveel mogelijk) zienswijzes of 
wel bezwaren. 

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): bekend is geworden dat op termijn de 

opslag (deels) gaat verhuizen en de overslag ter plekke wordt minder (nieuwe 
haven bij Tatasteel). Hierdoor zal de overlast ter plaatse afnemen. De overlast 
blijft wel een punt van aandacht vooral bij de eventuele bouw van een 
windmolen ter plaatse. Hoe groot wordt de overlast dan m.b.t. verspreiden roest 
en stof. 

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? Er zijn 
nieuwe en meer vrijwilligers nodig om dit plan voort te zetten en te laten slagen. 

 
Actiepuntenlijst 2017 
01022017  Overlast sluipverkeer: de voorzitter en Marjan Tamis zullen met de 

contactpersoon bij Tatasteel zoeken naar mogelijke oplossingen voor het 
sluipverkeer door medewerkers. 


