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

Notulen vergadering
Datum: 7 februari 2018
1. Opening
De nieuwe voorzitter, Michel Sjoers, opent de vergadering en heet de aanwezigen en vooral
Floor Bal welkom.
De voorzitter blikt kort terug op de gebeurtenissen van de afgelopen maand, zoals:
- brand bij de Schouw op 13 januari jl. De aanwezigen vragen zich af wanneer de
restanten van het gebouw worden opgeruimd.
- deelname aan bijeenkomst groenstructuurplan Velsen op 31 januari jl.
- de voorzitter heeft Richard Harderveld uitgenodigd voor een volgende vergadering om te
praten over wateroverlast in bepaalde buurten (“droge kelders”). Naschrift: 7 maart a.s.
- een actiegroep bestaande uit inwoners van Velsen-Noord en Velsen-Zuid is naar de
commissievergadering ruimte en water gegaan bij de Provincie Noord-Holland om te
protesteren tegen het voorgenomen besluit “windmolenpark Spuisluis”.
- op 4 februari jl. brak een waterleiding bij de Ladderbeekstraat wat de nodige
(water)overlast gaf
- Velsen-Noord in het nieuws; collage van een aantal krantenartikelen
De aanwezigen reageren enthousiast op deze terugblik. De voorzitter is voornemens om dit
maandelijks te doen.
2. Vaststelling van de agenda
De aanwezigen stellen de agenda ongewijzigd vast.
3. Notulen vorige vergadering 1 november 2017
De aanwezigen hebben geen vragen of opmerkingen. De voorzitter dankt de notulist voor de
notulen.
4. Actiepuntenlijst
Hans Jaspers uit zijn ongenoegen over het feit dat sommige actiepunten zo’n lange doorlooptijd
hebben. Hierbij verwijst hij o.a. naar het punt fietsoversteek Wenckebachstraat. Ondanks dat
tijdens de wijkschouw in 2016 het probleem van door rood rijden automobilisten/niet goed
afgesteld verkeerslichten zeer duidelijk werd (de toenmalige wijkwethouder werd bijna
aangereden), is het probleem niet opgelost. De wachttijd is aangepast, maar het feit dat
automobilisten door rood rijden en dat het verkeerslicht voor overstekende fietsers/voetgangers
niet aan beide zijde gelijktijdig groen/rood is, is niet aangepakt. Ditzelfde geldt voor de punten
sluipverkeer en ventweg. Floor Bal zal de genoemde aandachtspunten oppakken en hierop
terugkomen.
Zie verder de actielijst.
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5. Vacature secretaris (voor 6 maanden)
In verband met persoonlijke omstandigheden schort Hester Zonneveld haar taak als secretaris
van het wijkplatform voorlopig voor een halfjaar op. Gezocht wordt naar een tijdelijke notulist.
Eventuele geïnteresseerden kunnen zich melden bij de voorzitter. Naschrift: Jos Kortekaas
heeft zich bereid getoond om de notulen voor de komende maanden op te stellen.
6a Post uit
De voorzitter deelt een flyer uit voor het politieke café dat op 14 maart a.s. zal plaatsvinden.
Geen post uit anders dan op de agenda vermeld.
6b Post in
06-02-2018

Mirjam van Es (Velsen/Verkeersatelier): verslag van de werksessie ter
voorbereiding van het LVVP 2018

7. (Concept) Evaluatie speerpuntenlijst 2017
8. (Concept) Speerpuntenlijst 2018
De voorzitter roept de deelnemers op eventuele opmerkingen, wijzigingen of aanvullingen
uiterlijk 21 februari a.s. aan hem door te geven (via het e-mail adres:
Wijkplatform.velsen.noord@gmail.com).
9. Verkeersveiligheid
Hans Jaspers meldt dat er veel overlast van stilstaand vrachtverkeer is op de Concordiastraat
ter hoogte van MEO en/of Van Gelder Recycling. De rijbaan wordt regelmatig (gedeeltelijk)
geblokkeerd. De voorzitter zal de overlast melden bij de gemeente Velsen.
10. Mededelingen portefeuillehouders
De aanwezige portefeuillehouders hebben geen mededelingen.
11. Rondvraag en korte mededelingen
De aanwezigen hebben geen punten voor de rondvraag.
10. Sluiting
De voorzitter sluit de vergadering en dankt de aanwezigen voor hun komst.
Datum volgende vergadering: 7 maart 2018.
Plaats: de Stek, Heirweg 2 (19.30 uur)
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Actiepuntenlijst 2015
04032015 11 Windmolenpark Spuisluis: Op 12 februari 2018 staat het punt (als hamerstuk)
op de agenda voor de vergadering van Provinciale Staten. Naar verwachting zal
PS instemmen met plaatsing ondanks alle protesten.
Actiepuntenlijst 2016
01062016 11. Informatiebord: Leo Aardenburg heeft onderzocht welke mogelijkheden er zijn
om het bord in eigen beheer neer te zetten. Wat voor vergunning is daar
bijvoorbeeld voor nodig. In eigen beheer kan er worden gezocht naar sponsors
en kan zelf bepaald worden welke informatie of reclames vertoond worden.
Wanneer hier meer duidelijkheid over is, zal Leo hierover terugkoppelen.
06072016 12. Projectplan samen schone wijk: De afdeling groenbeheer van gemeente Velsen
is zonder afstemming/overleg al begonnen met de herbeplanting. De voorzitter
zal dit punt in het volgende Wijkteam overleg naar voren brengen. Floor Bal
adviseert na te gaan in hoeverre dit plan kan aansluiten bij de landelijke actie
“Schoon in mijn wijk” op 24 maart 2018.
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. Leo Aardenburg heeft
opnieuw contact opgenomen met ambtenaar gemeente Velsen. Helaas zijn er
nog altijd geen resultaten geboekt.
01032017 02. Groenvoorziening: het wijkplatform is uitgenodigd worden om mee te praten
met het groenstructuurplan.
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 VelsenNoord 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: de wachttijd bij de verkeerslichten is
aangepast, maar de afstelling van de verkeerslichten voor fietsers/voetgangers
loopt nog altijd niet synchroon (groen/rood tegelijk aan beide kanten). De
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06092017 08.

voorzitter zal contact opnemen met de betreffende ambtenaar om nadere
informatie te geven en te trachten dit punt naar tevredenheid op te laten lossen.
Afvaldumping: Het legen van de ondergrondse containers voor restafval
rondom de feestdagen kan beter. Er waren veel klachten over volle containers
en het dumpen van afval ernaast. Op de klachten werd onvoldoende actie
ondernomen, waardoor het afval zich ophoopte en door de straat verspreid
werd (aanvreten zakken door ongedierte). De voorzitter neemt contact op met
HVC om hen uit te nodigen voor een nadere toelichting op het huidige en
toekomstige ophaalbeleid van afval (rolcontainers en ondergrondse containers)
in Velsen-Noord. Naschrift: Floor Bal heeft een pittig gesprek gehad met HVC
over de overlast van afval rond de feestdagen. Hierbij maakt hij wel de
aantekening, dat we aan dit probleem ook gezamenlijk meer moeten doen.
Sommige inwoners doen ook de gekste dingen met en bij het afval. In de Jutter
van 8 februari jl. heeft HVC een bijdrage geleverd aan de informatiepagina van
de gemeente. Deze bijdrage is gedeeld op de facebookpagina van het
wijkplatform evenals een filmpje van Marit, de vlogster van HVC.

Actiepuntenlijst 2018
10012018 01. MEO terrein: tijdens een vergadering van het wijkplatform zal Zeehaven
IJmuiden een presentatie geven over de plannen op het MEO terrein (+ kade)
02. Het wijkplatform organiseert op 14 maart a.s. een politiek café. Voorafgaand
aan de discussie zullen de deelnemers met een bus langs diverse “hotspots”
binnen Velsen-Noord gereden worden. De voorzitter neemt actie m.b.t.
uitnodigen politieke partijen, reserveren bus en De Mel en uitstippelen route.
07022018 03. Overlast stilstaande vrachtwagens Concordiastraat: De voorzitter zal de
overlast melden bij de gemeente Velsen.
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