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WIJKPLATFORM  VELSEN-NOORD 

 
 

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

 
Notulen vergadering  
 
Datum: 5 april 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 maart 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 
Geen post in anders dan op de agenda vermeld. 
 
6. Verkeersveiligheid 
Geen nadere informatie/aandachtspunten. 
 
7. Terugblik gesprek met gemeente Beverwijk, wethouder T. de Rudder 
 
De voorzitter, Marjan Tamis en Annemieke Korf hebben op 13 maart 2017 gesproken met de 
heer De Rudder, de wethouder van o.a. verkeer en en vervoer in Beverwijk. 
 
Onderwerpen die aan de orde zijn gekomen: 

- oversteekplaats Halve Maan (veiliger voor fietsers maken): probleem is bekend, maar 
gemeente neemt vooralsnog geen actie. 

- fietspad Wijckerpoort: fietspad blijft open. 
- plannen nieuwe route bus van en naar station Beverwijk (via Velsertraverse en 

parkeerplaats Wijckerpoort) en wijziging oversteekplaats voor voetganger en fietsers op 
de Velsertraverse 

 
De gemeentes Beverwijk en Velsen zijn bezig zijn met plannen om de busverbinding tussen de 
Velsertunnel en station Beverwijk te verleggen. Er worden nu nog fondsen geworven maar 
daarna zullen de plannen verder worden uitgewerkt. 
De nieuwe busverbinding zal ter hoogte van de huidige fiets/voetgangers onderdoorgang 
(tussen Velsen-Noord en Beverwijk) aansluiten op de weg naar en van de 
Velsertraverse/Velsertunnel. Er wordt een nieuwe onderdoorgang gemaakt voor het langzame 
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verkeer inclusief voetgangers ter hoogte van de huidige trap naar de bushalte. Hierdoor komt 
dan de oversteekplaats op de huidige plek bij de Velsertraverse te vervallen, maar ook de 
bushaltes! 
 
Men hoopt over 2 jaar te beginnen met de werkzaamheden en dan wordt ook de 
spoorwegovergang bij het station zodanig verplaatst dat deze aansluit op de weg achter de 
bioscoop. Het fietspad Wijckerpoort sluit dan ook beter aan op de Emplacementsweg, waardoor 
fietsers niet langer via het terrein van het bus/treinstation zullen rijden.  
 
Het Wijkplatform is blij met de aangekondigde ontwikkelingen, maar zal via een brief aan beide 
gemeentes wel haar zorgen uiten over het verdwijnen van de bushaltes op de grens van Velsen-
Noord. Voordat het Wijkplatform deze wijziging van de busverbinding ondersteunt, dient: 
 
1. er een goed alternatief te komen voor de busverbinding naar/langs Velsen-Noord (op- en 

uitstapplaats). Velsen-Noord is al enkele jaren verstoken van goed openbaar vervoer. Indien 
de bushalte op de Velsertraverse verdwijnt, gaat er weer een voorziening letterlijk en figuurlijk 
aan onze neus voorbij. Voor menig Velsen-Noorder, met name senioren en inwoners die 
slecht ter been zijn, wordt het steeds moeilijker om vanuit en naar Velsen-Noord te reizen. De 
afstand naar Beverwijk station is voor deze inwoners simpel weg te ver om te lopen. In 2015 
heeft het wijkplatform huis-aan-huis een enquête verspreid, met vragen over de leefbaarheid 
van Velsen-Noord. Als één van de belangrijkste probleempunten werd het gebrek aan een 
goede openbaar vervoer voorziening veelvuldig genoemd. Het Wijkplatform zal verzoeken om 
te zorgen dat er een goed alternatief voor het verwijderen van de bushaltes op de 
Velsertraverse komt. Dat kan of door een (bel)busverbinding vanuit Velsen-Noord (zoals 
bijvoorbeeld mogelijk was tijdens de renovatie van de Velsertunnel) of het creëren van een 
bushalte op de nieuwe route om van en naar Velsen-Noord te lopen (niet verder dan de 
huidige haltes).  

 
2. de situatie voor het langzaam verkeer goed te worden geregeld (fietsers en voetgangers). De 

wijziging van de oversteekplaats van een bovengrondse naar een ondergrondse verbinding 
dient goed doordacht te worden. Op alle tijden van de dag en nacht dient deze doorgang 
goed en veilig bereikbaar te zijn. Op de aangewezen plek is er weinig tot geen sociale 
controle (bossage en parkeerterrein), waardoor het mogelijk niet veilig voelt om de doorgang 
te gebruiken. Dit kan resulteren in het blijven gebruiken van de huidige oversteekplaats of 
potentiële gevaarlijke situaties omdat fietsers/voetgangers op een andere plek ongereguleerd 
oversteken. 

 
De secretaris zal namens het wijkplatform een brief sturen naar de Beverwijkse en IJmuidense 
wethouder met verkeer in zijn portefeuille. 
 
De aanwezigen hebben verder geen onderwerpen te bespreken. 
 
8. Mededelingen portefeuillehouders 
De aanwezige portefeuillehouders hebben geen mededelingen. 
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9. Rondvraag en korte mededelingen  
Mary Duinmeijer en Herman van Beusekom merken op dat er wederom problemen zijn met de 
straatverlichting. Vraag blijft: waar dit te melden buiten kantooruren? Dit punt zal in de volgende 
vergadering aan de orde komen. 
 
Op 23 maart vergaderden raadsleden met elkaar over een nieuwe huisvestingsverordening. Er 
was grote publieke belangstelling, omdat de voorrangspositie voor statushouders op de sociale 
huurmarkt besproken werd. Reden voor dit debat: de verplichte voorrang van statushouders is 
uit de wet geschrapt. Hoe gaat de gemeente Velsen met dit vraagstuk om. Het standpunt van de 
gemeente is handhaven van de voorrangspositie van statushouders omdat op deze manier een 
woning in de gemeente aangewezen kan worden. Daardoor is en blijft het mogelijk om bepaalde 
wijken in IJmuiden en Velsen-Noord te ontzien en wordt het makkelijker om statushouders over 
heel Velsen evenredig te spreiden. Probleem blijft dat juist in deze wijken de meeste sociale (en 
dus goedkope) huurwoningen bevinden. De voorzitter heeft namens het wijkplatform 
ingesproken tijdens deze vergadering en zich aangesloten bij dit standpunt. 
 
Rob de Bot meldt dat bij het Stratingplantsoen en omgeving Dekamarkt sprake is van overlast 
door een aantal alcoholisten en dat er gebedeld wordt. Henk Hobo heeft deze meldingen 
ontvangen en als hij ter plaatse is, stuurt hij de betreffende personen weg.  
 
Eric Teske is bezig een bewoners initiatief op te starten om een (hufter/vandalisme bestendig) 
buiten schaaktafel in Velsen-Noord te laten plaatsen. Hij loopt alleen aan tegen het feit dat de 
uitgekozen versie te duur is bevonden. Robert te Beest adviseert om te zoeken naar voldoende 
draagkracht in de buurt en eventuele sponsoring. Eric neemt dit advies ter harte. De voorzitter 
zal dit onderwerp bij de volgende wijkteam vergadering aan de orde brengen. 
 
Jan Koper meldt dat de Provincie Noord-Holland langs de nieuwe randweg (op hun deel) nieuwe 
bomen heeft geplant. 
 
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: 3 mei 2017. 
Plaats: de Stek, Heirweg 2 (19.30 uur) 
 
 
Actiepuntenlijst 2015 
04022015 06 “Spelen in het groen”: in de vergadering van 5 april 2017 blijkt dat de 

verwachtingen van de inwoners van Velsen-Noord niet overeenkomen met de 
beleving van de gemeente. De gemeente vindt dat het plan met de inrichting 
van het terrein rondom de Plantaan (brede school) gerealiseerd en uitgevoerd 
is. De inwoners willen dat het bos direct gelegen aan het schoolplein geschikt is 
om in te spelen. Robert te Beest adviseert om de verwachtingen op schrift te 
stellen en een werkgroep samen te stellen die een burgerinitiatief opzetten. 
Hierbij kan Rob Plessius helpen. Via een burgerinitiatief kan de gemeente de 
middelen verstrekken om het “spelen in het groen” mogelijk te maken. De 
bewoners dienen zelf de mankracht ter beschikking te stellen om het plan uit te 
voeren. De voorzitter zal contact opnemen met de heer Kruishaar om te vragen 
in hoeverre de gemeente kan helpen om de betreffende bossage toegankelijk te 
maken (en puin te ruimen). Piet van Deudekom zal deze vraag ook aan 
mevrouw Spruijt doorgeven. 

04032015 11 Windmolenpark Spuisluis: Gedeputeerde Staten van Noord Holland hebben de 
ontwerpvergunningen en de ontwerpverklaringen van geen bedenkingen 
vastgesteld voor de windparken Ferrum en Spuisluis in Velsen. De stukken 
liggen van 23 maart t/m 4 mei 2017 ter inzage. Burgers kunnen nu een 

https://raad.velsen.nl/Vergaderingen/Carrousel/2017/23-maart/19:30/Huisvestingsverordening-Zuid-Kennemerland-IJmond-gemeente-Velsen-2017
https://www.noord-holland.nl/Actueel/Archief/2017/Maart_2017/Ontwerp_vergunningen_voor_windparken_Spuisluis_en_Ferrum_vastgesteld


 4-4 

zienswijze (bezwaarschrift) indienen. De secretaris zal een mail van Jos 
Kortekaas met meer informatie over zienswijzes onder de deelnemers 
verspreiden. 

 
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 6 maart 2017 is een eerste aanzet gegeven 
voor het plan van aanpak PEN dorp. Vanuit het wijkteam (o.a. Felison wonen 
en groenvoorziening gemeente Velsen) worden nu plannen gemaakt om de 
buurt op te ruimen/frissen. Eis is wel dat de bewoners zelf meewerken c.q. 
meehelpen. 

 
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.  

05042017 04. De secretaris stuurt een brief naar gemeente Velsen en Beverwijk m.b.t. 
plannen nieuwe route bus van en naar station Beverwijk en wijziging 
oversteekplaats voor voetganger en fietsers op de Velsertraverse 

 
 


