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Notulen vergadering
Datum: 6 september 2017
1. Opening
De plv. voorzitter opent de vergadering en heet de aanwezigen welkom.
Als eerste komt Tamara Hofman aan het woord. Zij had voor haar kinderen (en andere kinderen
in de buurt) een zwembadje gekocht en vlakbij haar huis aan de Ladderbeekstraat geplaatst.
Van te voren had zij bij haar buren nagevraagd of zij hier bezwaar tegen hadden, wat niet het
geval was. Ook had zij contact opgenomen met de toezichthouder van woningbedrijf Velsen.
Er was continue toezicht door Tamara en de buren. Wanneer het bad niet werd gebruikt, was
het bad volledig afgesloten en niet toegankelijk voor kinderen, volwassenen of huisdieren. Het
zwembadje was geplaatst aan het einde van een doodlopend plein en het werd direct verlicht
door een lantaarnpaal.
Enkele dagen later, stonden er medewerkers van handhaving bij Tamara voor de deur, met de
mededeling dat het zwembad verwijderd moest worden i.v.m. de veiligheid. Tamara maakte hier
bezwaar tegen, vooral omdat op een grasveld aan de overkant ook een badje stond (zonder
enig toezicht). Ook wees zij op de waterpartij in het park dat volledig toegankelijk is voor
iedereen (onbewaakt en onverlicht) en waar geen rekening wordt gehouden met kinderen.
Vervolgens heeft zij een klachtenbrief gestuurd naar het klant contact centrum van de gemeente
omdat zij het gevoel had dat er sprake was van selectieve handhaving. Met de betreffende
handhavers probeerde zij afspraken te maken over het zwembadje, daarbij wees zij op het feit
dat ze een brief naar de gemeente had gestuurd met het verzoek om terug te komen op het
besluit. Er is contact geweest met de gemeente en er zou ter plekke naar de situatie gekeken
worden, maar helaas werden afspraken niet nagekomen. Wel kwamen de handhavers
verschillende malen per dag langs (op nogal intimiderende wijze) om te kijken of het badje al
was weggehaald (ondanks dat er een uiterste datum was afgesproken).
Omdat Tamara geen antwoord heeft gekregen van de gemeente, vraagt zij het wijkplatform om
hulp. Vooral omdat niet duidelijk is op welke gronden het badje verwijderd diende te worden (en
het andere badje niet).
De aanwezige raadsleden wisselen informatie uit met Tamara en zullen verdere navraag doen
en komen hierop terug.
Naschrift: Teresa Marcos heeft gesproken met de manager handhaving. In de APK staat
gemeld dat voorwerpen die in de openbare ruimte geplaatst worden, die gevaarlijk kunnen zijn
voor mens en dier, verwijderd dienen te worden. Dit geldt ook voor bijvoorbeeld glijbanen en
trampolines. Daarbij wordt geen onderscheid gemaakt tussen grond van de gemeente of
woningbedrijf. Op de vraag, waarom het andere badje dan wel mocht blijven staan, heeft de
manager geantwoord dat de handhavers dit badje blijkbaar niet hebben gezien. Anders had ook
dit badje verwijderd moeten worden.
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2. Vaststelling van de agenda
De aanwezigen stellen de agenda ongewijzigd vast.
3. Notulen vorige vergadering 5 juli 2017
N.a.v. pagina 2 extra agendapunt “Vervolg overlast omgeving Melklaan/Raetstraat/negeren 112
meldingen”: Leo Aardenburg heeft een positief gesprek gehad met de teamchef handhaving. De
teamchef heeft toegezegd om de situatie te onderzoeken en hierover terug te koppelen.
De aanwezigen hebben verder 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
Tamara Hofman vraagt naar de mogelijkheid om bij de school een oversteekplaats te maken.
Deze wens is eerder in het wijkplatform aan de orde gekomen. Echter de gemeente heeft
aangegeven dat de omgeving (bijna geheel Velsen-Noord) als 30 km zone is ingericht. Binnen
een 30 km zone worden geen oversteekpaden aangebracht. De verkeerssituatie zal opnieuw
bekeken worden als de aanpassing van de Grote Hout of Koningsweg is afgerond.
Leo Aardenburg heeft opgemerkt dat de verkeerssituatie rondom de Ventweg bij de winkels
weer slechter is geworden. Hij zal contact met handhaving opnemen om actie te (laten) nemen
tegen verkeerd parkeren (geen gebruik parkeervakken), spookrijden en te hard rijden. Ook zal
hij het aandachtspunt meenemen naar het wijkteam.
7. Mededelingen portefeuillehouders
Leo Aardenburg heeft contact gehad met Delta Vastgoed i.v.m. de geplande nieuwbouw op de
locatie Schouw. Delta heeft een conflict met Liander i.v.m. een transformator huisje op het
terrein. Dit huisje dient verplaatst te worden, maar de partijen worden het niet eens over wie de
kosten, € 60.000, dient te betalen. De sloop van de Schouw is daarom voorlopig uitgesteld.
Tijdens de zomerperiode is op verschillende winkelgebouwen graffiti gespoten (casino, FO
kappers en kiosk Leo Aardenburg). Dit is gemeld bij handhaving.
De bakken voor restafval bij de Ventweg is alleen bedoeld voor de bewoners ter plaatse. Deze
bakken zijn alleen met een speciale afvalpas te openen. Herhaaldelijk is het voorgekomen dat er
afval naast de bakken gedumpt wordt door mensen die geen pas hebben. Dit afval blijft soms
enkele dagen liggen, ondanks dat de dumping direct bij HVC gemeld werd. Gevolg: vogels en
ander ongedierte bijten de zakken open en het afval waait door de hele straat.
HVC/gemeente Velsen hebben aangekondigd dat het ophalen van afval de komende tijd anders
gaat worden. Bewoners worden gevraagd het afval nog beter te scheiden. I.p.v. een container
met restafval zouden huishoudens dan een container voor plastic, blik en lege pakken hebben.
HVC zal per wijk een voorlichtingsmoment verzorgen. Onbekend is wanneer dat in VelsenNoord gaat gebeuren.
De aanwezige portefeuillehouders hebben verder geen mededelingen.

2-4

8. Rondvraag en korte mededelingen
Leo Aardenburg heeft een tweede gesprek gehad met de directeur van Velison. Tijdens het
gesprek is ook gesproken over de toekomst van het woningaanbod in Velsen-Noord. Conclusie
is dat Woningbedrijf Velsen erg achterblijft m.b.t. nieuwbouw projecten en grondige renovaties.
Velison heeft wel diverse projecten uitgevoerd zoals nieuwbouw in Stratingplatsoen, Geelvinck/Ladderbeek- en Verbindingstraat en renovatie omgeving Melklaan/Van Rijswijkstraat. Volgende
project zal omgeving Schoonoortstraat zijn.
Vraag blijft wel hoe het woningaanbod (en toewijzingsbeleid) in Velsen-Noord gewijzigd en
vooral verbeterd kan worden.
Marjan Tamis heeft de volgende punten:
de waterloop bij het Wijckeroogpark staat al lange tijd droog. Jos Kortekaas antwoordt dat
dit te maken heeft met het feit dat er te weinig regen is gevallen. Bij de vijver bij de
Wijckeroogstraat staat een pomp voor de waterloop en die heeft het zo goed gedaan dat
ook de vijver droog gevallen is. Wanneer er weer genoeg water in de vijver staat, zal ook de
waterloop weer werken.
op de website “Je bent Velsen-Noorder als ….” stond de vraag “hoe kun je de wijkagent
bereiken”. Dit leverde veel vervelende en negatieve reacties op en dat vindt zij triest. Wel
kan geconcludeerd worden dat het spreekuur gemist wordt.
is er al meer bekend over de situatie bij Watervliet. Het pand is van Woningbedrijf Velsen.
Er zal nagevraagd worden wat de stand van zaken is.
Op diverse plekken is er overlast van onkruid en overhangende heggen. In hoeverre is de
gemeente verantwoordelijk en hoe kan e.e.a. aangepakt worden (heggenschouw?).
Rob de Bot geeft aan dat in de Gildenbuurt het groen een opknapbeurt heeft gehad. Michel
Sjoers heeft een WOB melding gemaakt over de Andreaweg en de gemeente heeft daar het
onkruid weggemaaid.
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: 4 oktober 2017.
Plaats: de Stek, Heirweg 2 (19.30 uur)

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.
Tijdens de herfstvakantie zullen deze punten worden aangepakt.
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 ingediende zienswijzes worden behandeld. Op 18 september zou e.e.a. in
de commissie besproken worden, maar er dient nog aanvullend onderzoek te
worden verricht naar de waterkering door Rijkswaterstaat. Wanneer een nieuwe
datum voor de behandeling bekend is, zal er een oproep komen om naar de
zitting te komen.
Actiepuntenlijst 2016
01062016 11. Informatiebord: de voorzitter zal bij de gemeente een aanvraag voor het
plaatsen van een informatiebord indienen. De gemeente is bereid voor een deel
bij te dragen, maar de rest van de financiering moet van de Velsen-Noorders
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06072016 12.

zelf komen. Vanuit het wijkplatform zullen diverse fondsen aangeschreven
worden voor een mogelijke bijdrage/sponsoring.
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. Velison 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 heeft een melding
gemaakt via de website van de gemeente en het paaltje is teruggeplaatst.
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).
Op de Heirweg zijn de bomen verwijderd. Gevraagd wordt of na het opknappen
van de stoep er weer bomen teruggeplaatst gaan worden.
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
05072017 05. Overlast Melklaan/Raetstraat: de bewonersbrief over de overlast is naar de
directie van Velison en naar de burgemeester verzonden. De voorzitter en Mike
Brouwer hebben gesproken met de directeur van Velison wonen en met de
burgemeester.
06. Henk Hobo zal contact opnemen met Tata Steel en de verzakkingen bij de
(fiets) oversteek spoorovergang melden.
07. Fietsoversteek Wenckebachstraat: Ingrid Stoetzer/Herman van Beusekom
zullen (fotografisch) bewijsmateriaal verzamelen van het door rood rijden bij de
oversteekplaats.
06092017 08. Afvaldumping: De bakken voor restafval bij de kunnen alleen met een speciale
afvalpas geopend worden. Herhaaldelijk is het voorgekomen dat er afval naast
de bakken gedumpt wordt door mensen die geen pas hebben. Dit afval blijft
soms enkele dagen liggen, ondanks dat de dumping direct bij HVC gemeld
werd. Punt meenemen naar wijkteam.
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