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WIJKPLATFORM  VELSEN-NOORD 

 
 

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

 
Notulen vergadering  
 
Datum: 7 juni 2017 
 
1. Opening  
De voorzitter opent de vergadering en heet de aanwezigen welkom.  
 
2. Street Corner Work 
Javer Hannani geeft een korte presentatie over Street Corner Work (SCW). SCW bestaat uit 
jeugdhulpverleners die zich richten op hulp aan hangjongeren. SCW verschilt van het 
jongerenwerk. Jongerenwerk is gericht op het organiseren van activiteiten voor jongeren met als 
preventief doel de jongeren van de straat te houden (voorkomen van overlast). 
SCW is gericht op de jeugdhulpverlening voor jongeren van 16-23 jaar die niet (meer) naar 
school gaan en geen werk hebben.  
SCW probeert een professionele vriend te worden van een jongere. Na het opbouwen van 
vertrouwensband, kan er hulp worden aangeboden op de volgende onderwerpen/gebieden: 
financiën, dagbesteding, huisvesting, huiselijke relaties, geestelijke gezondheid, lichamelijke 
gezondheid, verslaving, activiteiten dagelijks leven, sociaal netwerk, maatschappelijke 
participatie en (problemen met) justitie. 
Er wordt een gezamenlijk traject uitgezet in het kader van een opleiding, leerwerktraject of een 
baan. Het doel is de jongere van de straat te krijgen. SCW heeft dan ook als opdracht van de 
gemeente meegekregen de overlast van (hang)jongeren terug te dringen, door hulp te bieden. 
 
Javer vraagt het wijplatform om eventuele problemen te signaleren en aan het team door te 
geven, zodat zij gerichte actie kunnen ondernemen. Het oplossen van overlast is niet met 1 
telefoontje opgelost. Zoals aangegeven heeft het opbouwen van een vertrouwensband tijd 
nodig. Allereerst dient onderzocht te worden waarom de jongeren daar rondhangen en is er 
sprake van (persoonlijke) problemen. 
De voorzitter adviseert SCW om zich aan te sluiten bij de wijkteams. Javer zal dit advies naar 
het team meenemen. 
De voorzitter dankt Javer voor de toelichting. De contactgegevens van SCW zijn bij het 
secretariaat bekend. 
 
 
 
3. Vaststelling van de agenda 
De aanwezigen stellen de agenda ongewijzigd vast. 
 
Er zijn een aantal bewoners van de Melklaan/Raetstraat aanwezig. In deze omgeving zijn de 
afgelopen jaren een aantal bewoners gehuisvest met psychische problemen. Vooral 1 
bewoonster zorgt voor overlast. Ondanks herhaaldelijke meldingen van de omwoners bij de 
woningbouwvereniging, politie en GGZ blijft de overlast bestaan. De overlast betreft 
aanklampen, laten schrikken van omwonenden, bekladden huizen (ook eigen huis), binnenlopen 
tuinen etc. E.e.a. wordt in sommige gevallen als bedreigend ervaren. Soms gaat het enige tijd 
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goed, maar het probleem is onlangs wederom geëscaleerd. De betreffende bewoonster 
verkeerde blijkbaar in een psychose en veroorzaakte overlast in het winkelgebied. Zij probeerde 
auto’s staande te houden en in te stappen (ook wanneer de auto niet stilstond!). Ondanks 
herhaalde malen bellen naar 112 door omstanders en o.a. de voorzitter, werd er geen actie 
genomen. Het antwoord van de meldcentrale: we weten niet wat er mee moeten, dus we komen 
niet. Het wijkplatform vindt deze reactie onacceptabel en zal hier werk van maken. De voorzitter 
neemt contact op met de teamchef handhaving. 
 
Een aantal bewoners van de Melklaan/Raetstraat hebben zich verenigd en houden een 
incidenten dagboek, maar krijgen nog altijd geen poot aan de grond bij de 
woningbouwvereniging of GGZ en vragen de hulp van het wijkplatform. Wat kunnen zij nog meer 
doen? De voorzitter zal dit probleem op de agenda van het volgende wijkteamoverleg laten 
zetten en onderhoudt contacten met de bewoners.  
 
4. Notulen vorige vergadering 4 april 2017 
N.a.v. pagina 2 punt 9 “Rondvraag” voegt Lieneke Post nog toe dat op de hoek 
Bornstraat/Stratingplantsoen vaak grof vuil gedumpt wordt. Is het niet mogelijk om ook in deze 
buurt een wijkbeheerder aan te stellen, zoals in de Gildenbuurt. De voorzitter zal deze vraag 
meenemen naar het wijkteam.  
 
De aanwezigen hebben verder geen vragen of opmerkingen en keuren de notulen ongewijzigd 
goed. 
 
5. Actiepuntenlijst 
Zie de actielijst. 
 
6a Post uit 
Geen post uit anders dan op de agenda vermeld. 
 
6b Post in 
Ontvangen op 06-06-2017: Astrid Bollen (OpenIJ): presentatie en verslag burenoverleg d.d.  
29 mei 2017. 
 
7. Verkeersveiligheid 
Tijdens de storm die onlangs plaatsvond, voeren de ponten niet. Veel fietsers werden hier 
onverwachts mee geconfronteerd, omdat er geen enkele communicatie over was geweest.  
Achteraf bleek, dat door de combinatie storm en werkzaamheden aan de kade het personeel 
niet durfde aan te meren. Dit was niet bekend bij het hoofdkantoor en/of gemeente. Door het 
gebrek aan communicatie is verzuimd om gebruikers te informeren én om vervangend (bus) 
vervoer te regelen. Het wijkplatform verzoekt de wijkwethouder deze situatie te evalueren en 
met een plan te komen om te voorkomen dat dit probleem zich nogmaals voordoet. Het niet 
varen van de pont wordt als zeer ongewenst beschouwd. De verbinding tussen Velsen-Zuid en 
Velsen-Noord was hevig gestremd voor het langzame verkeer.  
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8. Mededelingen portefeuillehouders 
De aanwezige portefeuillehouders hebben geen mededelingen. 
 
9. Rondvraag en korte mededelingen  
Ingrid Stoetzer heeft gelezen dat in IJmuiden de politie onlangs een “voetstappenplan” heeft 
gehouden. Dit betekent dat er met handhaving en bewoners is gekeken naar de 
inbraakveiligheid van huizen/buurten. Zij vraagt of iets dergelijks ook niet in Velsen-Noord 
mogelijk is. De voorzitter zal deze vraag meenemen naar het wijkteam overleg. 
 
Marjan Tamis adviseert de gemeente de informatie over de regels voor afval(scheiding) ook in 
andere talen dan de standaard talen te verspreiden. Veel inwoners van Velsen-Noord spreken 
en lezen geen Nederlands. 
 
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 juli 2017. 
Plaats: de Stek, Heirweg 2 (19.30 uur) 
 
 
Actiepuntenlijst 2015 
04022015 06 “Spelen in het groen”: Piet van Deudekom heeft contact opgenomen met 

mevrouw Spruijt. Zij gaat opdracht geven aan de groenvoorziening om de 
betreffende bossages  op te ruimen en begaanbaar te maken. Eventuele 
overige initiatieven (eventuele speeltoestellen of hut) dienen verder door de 
inwoners van Velsen-Noord zelf opgestart te worden. Gemeente Velsen kan 
materialen zoals wilgentakken beschikbaar stellen, maar geen personeel om 
e.e.a. te bouwen. De bewoners dienen zelf hun handen uit de mouwen te 
steken. De voorzitter neemt contact op met Lars Steeneken om te kijken wat er 
eventueel voor wensen vanuit de jeugd zijn en of zij bereid zijn mee te helpen. 
Herman van Beusekom wijst erop dat bij boerderij Zorgvrij in Spaarnwoude een 
soort hut van wilgentakken staat. De voorzitter zal kijken hoe dit eruit ziet. 

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 
zienswijze (bezwaarschrift) indienen. De voorzitter zal uitzoeken: 
- wat de sluitingstermijn van het indienen van de zienswijzes is 
- of het mogelijk is om als groep/wijkplatform een zienswijze te ondertekenen 

(navragen bij Dirk Weidema) 
  De motorcrossbaan bij de Spuisluis wordt (gedeeltelijk) opgeheven i.v.m. het 

aanbrengen van meetapparatuur ter plaatse. Deze meetapparatuur wordt 
aangebracht ter voorbereiding op de mogelijke bouw van de windmolens. Het 
wijkplatform betreurt de opheffing van de crossbaan die veelvuldig gebruikt 
wordt door motor crossers uit het hele land. 

 
Actiepuntenlijst 2016 
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. 

 

https://www.noord-holland.nl/Actueel/Archief/2017/Maart_2017/Ontwerp_vergunningen_voor_windparken_Spuisluis_en_Ferrum_vastgesteld
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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. 

  Door de afsluiting van de spoorwegovergang bij de Grote Hout of Koningsweg 
verplaatst het sluipverkeer zich nu naar de Gildenlaan en Andreaweg. De 
automobilisten rijden hier ook veel te hard. Wellicht kan handhaving een keer 
posten? 

  M.b.t. sluipverkeer wordt ook opgemerkt dat het fietspad bij de oversteekplaats 
op de Wenckebachstraat gebruikt wordt door automobilisten als “in en 
uitvoegplek”. Het paaltje ontbreekt ter plaatse. 

01032017 02. Groenvoorziening: de voorzitter heeft bij de betreffende wethouder aangegeven 
dat het wijkplatform een werkgroep zal oprichten om mee te denken en te 
werken aan het opstellen van een groenplan voor Velsen-Noord voor de 
komende jaren (en verdere toekomst). 

 03. De voorzitter neemt contact op met gemeente en/of Michiel Deiman i.v.m. 
vandalisme doorgang bij flats Schulpweg of Gildenlaan.  

05042017 04. Nieuwe route bus van en naar station Beverwijk en wijziging oversteekplaats 
voor voetganger en fietsers op de Velsertraverse: geen voortgang 

 
 


