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

Notulen vergadering
Datum: 5 juli 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 7 juni 2017
De aanwezigen hebben geen vragen of opmerkingen en keuren de notulen ongewijzigd goed.
Vervolg overlast omgeving Melklaan/Raetstraat
De voorzitter en Mike Brouwer (ook aanwezig) hebben een gesprek gehad met de directeur van
Velison (de woningbouwvereniging). De directeur was niet op de hoogte van de problematiek ter
plaatse. De terugkoppeling tussen de afdeling die de bewoners van de Melklaan/Raetstraat
heeft geïnformeerd en het management ontbreekt. Op verzoek van de directeur zal Mike (mede
namens de bewoners) een brief schrijven waarin de situatie wordt beschreven incl. de diverse
incidenten die hebben plaatsgevonden. Mike zal de brief eerst voorleggen aan de
voorzitter/secretaris en daarna zal de brief worden doorgestuurd. De voorzitter heeft bij de
directeur aangegeven, dat het wijkplatform de problematiek in de gaten blijft houden.
Vraag blijft wanneer er wordt ingegrepen. De betreffende persoon is een gevaar voor zichzelf en
anderen. Pas als er daadwerkelijk een slachtoffer valt en de situatie dus is geëscaleerd, kan er
blijkbaar actie worden genomen. De handen van de politie zijn in deze gebonden. Als iemand
over de schreef gaat (dus wanneer een strafbaar feit wordt gepleegd), kan er worden
ingegrepen, maar eerder niet. De omwonenden achten GGZ nalatig en te bang om zelf stappen
te ondernemen (bij 1 incident werd gevraagd of een omwonende mee de woning in wilde gaan,
omdat de GGZ medewerker bang was voor de aan te treffen situatie).
Mike verwijst nog naar de nieuwe zogenaamde “Aso” wet die per 1 juli jl. is ingegaan. Biedt dit
geen handvatten in een dergelijke situatie. De voorzitter zal een afspraak maken met de
burgemeester om de volgende punten te bespreken:
 de problematiek rondom verwarde personen en
 het niet reageren op 112 meldingen door de alarmcentrale (tijdens incident springen
in/op rijdende auto’s)
4. Actiepuntenlijst
Zie de actielijst.
5a Post uit
Geen post uit anders dan op de agenda vermeld.
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5b Post in
Geen post in anders dan op de agenda vermeld.
6. Verkeersveiligheid
Henk Hobo vraagt naar de ervaringen met het (tijdelijke) signaalbord op de Wijkerstraatweg dat
de snelheid van automobilisten aangaf. De ervaringen waren overwegend positief, alleen wordt
geadviseerd het bord een volgende keer op een andere plek neer te zetten bijvoorbeeld ter
hoogte t-splitsing Stratingplantsoen/Wijkerstraatweg. Verkeer vanaf het Stratingplantsoen en uit
de richting Wijckermeerweg/Heirweg komen dan het signaalbord tegen. Henk zal de
opmerkingen met de verkeersdienst bespreken bij de evaluering. Het plaatsen van het
signaalbord is zeker voor herhaling vatbaar.
Herman van Beusekom meldt een aantal verzakkingen bij de (fiets) oversteek spoorovergang
Tata Steel. Henk Hobo zal contact opnemen met Tata Steel en de verzakkingen melden.
7. Mededelingen portefeuillehouders
De aanwezige portefeuillehouders hebben geen mededelingen.
8. Rondvraag en korte mededelingen
Mary Duinmeijer vraagt wat voor stappen er kunnen worden genomen, indien een huurder een
(voor)tuin verwaarloost. Is het mogelijk om vanuit Felison ook een wijkbeheerder in te stellen,
net als Michiel Deiman in de Gildenbuurt? De voorzitter zal deze vraag meenemen naar het
volgende Wijkteam overleg.
Ingrid Stoetzer meldt dat veel auto’s door rood rijden bij de fietsoversteekplaats aan de
Wenckebachstraat (vooral rond begin en einde kantoortijden). Om deze melding te
onderbouwen wordt voorgesteld (fotografisch) bewijs te verzamelen en t.z.t. aan handhaving te
overhandigen zodat er actie kan worden ondernomen.
Marjan Tamis merkt op dat de school ruimtegebrek heeft. Tijdens de schoolvakantie wordt er
verbouwd om extra ruimte te creëren. Het gevaar dreigt dat er ruimtes van het buurtcentrum
worden ingenomen om de school van voldoende ruimte te voorzien. Punt van aandacht.
Petra Siebers heeft onlangs een open gesprek gehad met medewerkers van gemeente Velsen
met als onderwerp tevredenheid over klant contact centrum. Er is gesproken over het verbeteren
van de contacten en communicatie tussen burgers/melders en de gemeente. Als voorbeelden
worden genoemd de gemeentemeldingen in de Jutter en de nieuwe app voor MOR (meldingen
openbare ruimte) die niet bleek te werken.
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: 6 september 2017.
Plaats: de Stek, Heirweg 2 (19.30 uur)
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Actiepuntenlijst 2015
04022015 06 “Spelen in het groen”: de voorzitter heeft gesproken met mevrouw Spruijt. Zij
gaat opdracht geven aan de groenvoorziening om de betreffende bossages op
te ruimen en begaanbaar te maken. Gemeente Velsen kan materialen zoals
bijvoorbeeld wilgentakken beschikbaar stellen, maar geen personeel om e.e.a.
te bouwen. Verschillende ouders zijn bereid gevonden om hun handen uit de
mouwen te steken. Ook Lars Steeneken zal met een aantal jongeren helpen.
Na de zomervakantie zal hiermee begonnen worden.
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 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.
Probleempunt voor de provincie zijn de woonboten die bij de Spuisluis een
ligplaats hebben. Al vele jaren zijn de ligplekken voor de boten gedoogd door
gemeente en andere overheden en kunnen niet zomaar worden opgeheven. De
besluitvorming voor het project Spuisluis is naar het najaar verschoven.
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.
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. Ingrid Stoetzer zal een melding
maken via de website van de gemeente en de foto’s meesturen (en opsturen
naar Henk Hobo).
01032017 02. Groenvoorziening: de voorzitter heeft bij de betreffende wethouder aangegeven
dat het wijkplatform een werkgroep zal oprichten om mee te denken en te
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03.
05042017 04.
05072017 05.

06.
07.

werken aan het opstellen van een groenplan voor Velsen-Noord voor de
komende jaren (en verdere toekomst).
De voorzitter neemt contact op met gemeente en/of Michiel Deiman i.v.m.
vandalisme doorgang bij flats Schulpweg of Gildenlaan.
Nieuwe route bus van en naar station Beverwijk en wijziging oversteekplaats
voor voetganger en fietsers op de Velsertraverse: geen voortgang
Overlast Melklaan/Raetstraat: via het secretariaat zal de bewonersbrief over de
overlast naar de directie van Velison worden verzonden. Daarnaast maakt de
voorzitter een afspraak met de burgemeester om de problematiek rondom
“verwarde” personen te bespreken.
Henk Hobo zal contact opnemen met Tata Steel en de verzakkingen bij de
(fiets) oversteek spoorovergang melden.
Fietsoversteek Wenckebachstraat: Ingrid Stoetzer/Herman van Beusekom
zullen (fotografisch) bewijsmateriaal verzamelen van het door rood rijden bij de
oversteekplaats.
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