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WIJKPLATFORM  VELSEN-NOORD 

 
 

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

 
Notulen vergadering  
 
Datum: 1 november 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 4 oktober 2017 
De aanwezigen hebben geen vragen, Miklas Dronkers heeft n.a.v. pagina 2 punt 8 aangegeven  
dat er een kleine typefout in staat: i.p.v. “painting”dient er “printing on demand” te staan. Verder 
zijn er geen wijzigingen en dankt de voorzitter de notulist voor de notulen. 
 
4. Actiepuntenlijst 
Zie de actielijst. 
 
5. Vacature voorzitterschap 
Leo Aardenburg heeft tijdens de vergadering van 4 oktober jl. aangegeven dat hij per  
1 januari 2018 zijn functie van voorzitter van het wijkplatform ter beschikking stelt. Michel Sjoers 
heeft zich aangemeld en wordt met algemene stemmen verkozen tot de nieuwe voorzitter van 
het wijkplatform. 
De aanwezigen feliciteren Michel met zijn komende voorzitterschap en danken Leo voor zijn 
gedreven inzet. Leo zal het voorzitterschap per 1 januari a.s. overdragen. 
 
6a Post uit 
Geen post uit anders dan op de agenda vermeld. 
 
6b Post in 
Geen post in anders dan op de agenda vermeld. 
 
7. Verkeersveiligheid 
De voorzitter heeft met Leen Munnik gesproken over de overlast bij de ventweg 
(Wijkerstraatweg). Gevraagd wordt om extra dan wel verscherpt toezicht op spookrijden en 
buiten de parkeervakken parkeren. De voorzitter heeft getracht de Jutter te interesseren voor 
een artikel over dit onderwerp, maar daar zaten (financiële) haken en ogen aan. 
 
De aanwezigen vragen om een betere begeleiding (en bewegwijzering) voor te hoge 
vrachtwagens die via de wrakkenweg bij de tunnel weggestuurd worden. Onlangs vonden er 
werkzaamheden aan de Wijckeroogstraat plaats waardoor het niet duidelijk was hoe de 
vrachtwagens moesten rijden. Een aantal chauffeurs kwam in de problemen, omdat ze niet meer 
voor of achteruit konden.  
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Marjan Tamis meldt dat de Emplacementsweg onlangs erg glad was. Vrachtwagens reden met 
grond van en naar de Breestraat en lieten zand en klei op het pad achter. Na een aantal 
telefoontjes richting gemeente Beverwijk, kreeg zij het voor elkaar dat het pad uiteindelijk 
schoongemaakt werd. 
 
Wiebe Wassenaar zag onlangs medewerkers van de gemeente bij het fietspad op de hoek 
Grote Hout of Koningsweg en Pieter Janszstraat. Bij navraag werd hem verteld dat gekeken 
werd of het hekwerk aan het einde van het fietspad weggehaald kon worden. Wiebe merkt op 
dat dit hekwerk er juist voor zorgt dat (brom)fietsers/scooters moeten afremmen (en eventueel 
afstappen) voordat ze de weg op kunnen rijden. Indien het hekwerk weg is, kunnen zich 
gevaarlijke situaties voordoen omdat zij dan de weg op kunnen “schieten”. Robert ten Beest zal 
bij de desbetreffende afdeling om nadere informatie vragen en geeft de suggestie mee dit 
onderwerp ook tijdens het volgende wijkteam overleg aan de orde te brengen. 
Ingrid Stoetzer voegt hieraan toe, dat het laatste deel van het pad (bij “In het donker gezien”) 
niet verlicht is en vraagt of hier niet 1 of 2 lantaarnpalen geplaatst kunnen worden. 
 
8. Mededelingen portefeuillehouders 
De aanwezige portefeuillehouders hebben geen mededelingen. 
 
9. Rondvraag en korte mededelingen  
Hans Jaspers meldt dat het dorpsfeest op 15, 16 en 17 juni 2018 zal plaatsvinden. 
 
Wiebe Wassenaar merkt op dat Tennet heeft aangekondigd dat bij de Grote Hout of 
Koningsweg hoogspanningskabels uit de grond verwijderd dienen te worden. Dit terwijl dit deel 
van de weg nog niet zo lang geleden is opgeleverd na het vervangen van het riool. Het 
desbetreffende bedrijf heeft de weg zeer goed bestraat, extra putten aangelegd en netjes 
opgeleverd. Robert ten Beest geeft aan, dat de gemeente geprobeerd heeft om “samen op te 
trekken” of te wel beide werkzaamheden tegelijkertijd uit te laten voeren. Tot grote frustratie van 
de gemeente heeft Tennet hier geen gehoor aan gegeven. De planning van Tennet liep niet 
synchroon met die van de gemeente. De gemeente kon niet wachten totdat Tennet hun zaken 
op orde had, vanwege de slechte staat van de riolering. Wiebe raadt de gemeente aan 
kwaliteitseisen bij Tennet neer te leggen m.b.t. de herbestrating. Tennet heeft op dit gebied geen 
goede reputatie (goedkoop i.p.v. kwaliteit). De voorzitter zal contact opnemen met Kees van 
Looijen, afdeling grondwerk, om aandacht te vragen voor dit onderwerp. 
 
De aanwezigen hebben verder geen punten voor de rondvraag. 
 
10. Sluiting 
De voorzitter sluit de vergadering en dankt de aanwezigen voor hun komst. Tevens wijst hij op 
de eindejaarsbijeenkomst op vrijdag 15 december a.s. vanaf 19.30 uur bij Christina’s Brasserie 
(s.v.p. tijdig aanmelden bij secretariaat). 
 
Datum volgende vergadering: 10 januari 2018. 
Plaats: de Stek, Heirweg 2 (19.30 uur) 
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Actiepuntenlijst 2015 
04022015 06 “Spelen in het groen”: groenvoorziening heeft de betreffende bossages 

opgeruimd en begaanbaar gemaakt. Binnenkort zal de wilgenhut gemaakt 
worden. Daarna is dit punt gereed en kan van de actiepuntenlijst af.  

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. Hans vraagt zich af wat de gemeente Velsen voor belang heeft 
bij de windmolens van Eneco en zal het e.e.a. uitzoeken. 

 
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 
zelf komen. Vanuit het wijkplatform zullen diverse fondsen aangeschreven 
worden voor een mogelijke bijdrage/sponsoring. Er is inmiddels een offerte 
opgevraagd. Indien de gemeente niet de financiën kan dragen om een 
informatiebord te plaatsen zal worden gekeken of met eventueel reclame de 
kosten van een informatiebord kan worden gedekt.  

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. 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. I.v.m. verwachtte rioolwerkzaamheden is het opknappen van de 
bestrating voor nu op hold gezet. Velison heeft de bewoners opgeroepen om de 
directe omgeving van de woning/tuin op te ruimen. HVC werkt mee met het 
wegbrengen van afval/grof vuil. Na de opruimactie zal Velison de bestaande 
regels strenger handhaven. Groenvoorziening pakt op korte termijn het groen 
aan. 

 
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. De voorzitter heeft over het sluipverkeer gesproken met Leen 
Munnik, die heeft toegezegd contact te zoeken met Tata Steel. De voorzitter 
heeft een leverancier gevonden die bereid is voorlopig als proef een 
informatiebord bij Tata neer te zetten, waarop informatie over de snelste route 
richting de tunnels/snelweg kan worden vermeld. 

  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? 

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

05042017 04. Nieuwe route bus van en naar station Beverwijk en wijziging oversteekplaats 
voor voetganger en fietsers op de Velsertraverse. Het wijkplatform heeft een 
brief ontvangen van gemeente Velsen over het onderzoek dat verricht wordt 
naar het verplaatsen van de busbaan tussen station Beverwijk en de 
tunnel/Velsertraverse. Er worden twee varianten onderzocht met als 
uitgangspunt een korte, snelle route. Door tijdig te reageren richting de 
gemeentes (Beverwijk en Velsen) is voorkomen dat de bushalte voor Velsen-
Noord zou komen te vervallen. De aanwezigen zijn hier blij om. 

  Naar verwachting zal in het najaar een keuze gemaakt worden tussen de 
varianten. De aanwezigen uiten hun zorg voor de variant waarbij een nieuwe 
onderdoorgang voor langzaam verkeer wordt gemaakt. Deze dient te allen tijde 
veilig te zijn/voelen. Dit blijft een aandachtspunt. Het wijkplatform zal de 
voortgang nauwlettend blijven volgen. 

05072017 07. Fietsoversteek Wenckebachstraat: Ingrid Stoetzer/Herman van Beusekom 
zullen (fotografisch) bewijsmateriaal verzamelen van het door rood rijden bij de 
oversteekplaats. Gevraagd wordt om de afstelling van de verkeerslichten voor 
fietsers/voetgangers synchroon te laten lopen (groen/rood tegelijk aan beide 
kanten). 

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. Leo zal contact opnemen met Arie 
Verburg, in verband met voorlichting nieuwe beleid HVC voor het inzamelen 
van huisafval. Herman meldt dat de illegale dumping van afval bij de 
Staalhavenweg is verwijderd. 

 
 
 
 


