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

Notulen vergadering
Datum: 1 maart 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 1 februari 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
De voorzitter heeft een reactie van de heer Crielaard ontvangen i.v.m. de vragen/openstaande
punten groenvoorziening Velsen-Noord. De kwaliteit van de plantsoenen en bossages is op
sommige plekken niet goed. Dit komt voor een deel omdat veel bomen aan het einde van hun
levensduur zijn gekomen. Toendertijd zijn er snelgroeiende bomen gepland (populieren) om een
groene buffer te vormen. Dit soort bomen hebben een korte levensduur. De vraag die ontstaat
is, wat gebeurt er op termijn met de groende buffers. Wordt er herplant aangebracht en zo ja
wanneer. De voorzitter zal contact opnemen met de heer Kruishaar om dit soort vragen te
bespreken.
Geen post in anders dan op de agenda vermeld.
6. Fietspad Wijckerpoort
Marjan Tamis wijst erop dat er tegenwoordig een ander verkeersbord bij het pad staat, waardoor
er geen scooters/brommers meer zouden mogen rijden.
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7. Verkeersveiligheid
Oversteekplaats Halve Maan
De voorzitter en Marjan Tamis hebben op 13 maart 2017 een afspraak met de heer De Rudder,
wethouder van o.a. verkeer en en vervoer.
Onderwerpen die aan de orde zullen komen:
- oversteekplaats Halve Maan (veiliger voor fietsers maken)
- fietspad Wijckerpoort
De aanwezigen hebben verder geen onderwerpen te bespreken.
8. Speerpuntenlijst 2017
De speerpuntenlijst 2017 wordt door de aanwezigen vastgesteld.
9. Mededelingen portefeuillehouders
De aanwezige portefeuillehouders hebben geen mededelingen.
10. Rondvraag en korte mededelingen
Hans Jaspers vraagt om advies inzake de groenstrook bij de Wijckermeerweg. Tussen het
voormalig Meba terrein en de Wijckermeerweg zou nog een (wal en) groenstrook worden
aangelegd in het kader van het groenplan Brede School. Waar of bij wie kan hij navragen wat de
status hiervan is. De aanwezigen hebben op dit moment geen antwoord op deze vraag.
Ingrid Stoetzer wijst erop dat er al enkele dagen problemen zijn met de straatverlichting. Buiten
kantoortijden wordt zij van het kastje naar de muur gestuurd met haar vragen/klachten. Zij heeft
een melding via het gemeenteportaal gedaan, maar werd doorverwezen naar politie en die
verwijst weer naar Liander. Ondertussen valt er steeds meer verlichting uit. Naschrift:
ondertussen doet de straatverlichting het weer. Punt blijft wel bereikbaarheid storingsdienst na
kantoortijden.
De voorzitter neemt contact op met gemeente en/of Michiel Deiman i.v.m. vandalisme doorgang
bij flats Schulpweg of Gildenlaan. De dader is bekend, maar de schade is nog niet hersteld.
De aanwezigen hebben verder geen punten voor de rondvraag.
11. Sluiting
De voorzitter sluit de vergadering en dankt de aanwezigen voor hun komst.
Datum volgende vergadering: 5 april 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; de voorzitter neemt contact
op met Jessica Duineveld-Wassenaar. Is er misschien hulp nodig om dit
initiatief weer op te starten (eventueel via burger initiatief?). Geadviseerd wordt
bij de gemeente na te vragen wat de status van het amendement is (incl.
financiering).
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
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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.
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: de voorzitter 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.
Op 6 maart 2017 zal een eerste aanzet worden gegeven voor het plan van
aanpak PEN dorp.
Actiepuntenlijst 2017
01022017 01. Overlast sluipverkeer door Velsen-Noord: wanneer de route naar Beverwijk of
de Velsertraverse via de Wenckebachstraat gestremd is, rijden veel
medewerkers van Tatasteel vaak met hoge snelheid door Velsen-Noord. De
voorzitter en Marjan Tamis hebben gesproken met de heer Voskuil,
contactpersoon bij Tatasteel, om te zoeken naar mogelijke oplossingen tegen
dit sluipverkeer. De voorzitter heeft gevraagd om het personeel Tatasteel op te
roepen in dergelijke situaties Velsen-Noord te mijden. De heer Voskuil had
ondertussen ook gesproken met wethouder Vennik (gemeente Velsen) en die
verwees hem door naar afdeling Verkeer. De voorzitter zal ook contact zoeken
met deze afdeling om mogelijke alternatieven te bespreken (bijvoorbeeld
informatiebord waarop verwezen wordt naar andere routes). Hans Jaspers
heeft een filmpje gemaakt met de alternatieve route via Concordiastraat en
Wijkermeerweg. De voorzitter zal dit filmpje ook naar de heren Vennik en
Voskuil sturen.
01032017 02. De voorzitter neemt contact op met de heer Kruishaar i.v.m. groenvoorziening
(op termijn) in Velsen-Noord.
03. De voorzitter neemt contact op met gemeente en/of Michiel Deiman i.v.m.
vandalisme doorgang bij flats Schulpweg of Gildenlaan.
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