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

Notulen vergadering
Datum: 10 januari 2018
1. Opening
De nieuwe voorzitter, Michel Sjoers, opent de vergadering en heet de aanwezigen welkom.
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
Zie de actielijst.
5a Post uit
Geen post uit anders dan op de agenda vermeld.
5b Post in
Zeehaven IJmuiden zal in een volgende vergadering van het wijkplatform een toelichting geven
over de toekomstige activiteiten op het MEO terrein. Punt van aandacht is en blijft het verrichten
van werkzaamheden in de avond en nacht (NB: vergunning in de gaten houden!). Dit levert
geluidsoverlast voor de omwonenden op.
De voorzitter van het wijkplatform heeft een uitnodiging ontvangen voor een werksessie externe
klankbordgroep lokaal verkeers- en vervoerplan gemeente Velsen en zal hier naartoe gaan.
6. Verkeersveiligheid
De situatie rondom de Ventweg blijft problematisch. Leo Aardenburg heeft gesproken met de
betreffende ambtenaar van de gemeente Velsen die heeft toegezegd een “plan” te maken om de
situatie te verbeteren. Dit plan zal ter informatie/bespreking naar het wijkplatform gestuurd
worden.
Jan Koper meldt dat hij zich als actief lid heeft aangesloten bij de Fietsersbond. Hij vraagt of en
hoe het wijkplatform zwerfafval langs fietsroutes tegengaat. De voorzitter geeft aan dat bij het
tegenkomen van gedumpt afval in de wijk (bijvoorbeeld bij parkeerplaatsen, parken etc.) er een
“melding openbare ruimte” via de website van de gemeente gemaakt kan worden.
Jan Koper vraagt vervolgens of de gemeente Velsen zich heeft aangesloten bij de zogenaamde
“statiegeldalliantie”. De voorzitter kan deze vraag niet beantwoorden en stelt voor dat de heer
Koper deze vraag aan Rob Plessius voorlegt.
De Fietsersbond zal zich hard maken om de verlichting bij het Concordia(fiets)pad ter hoogte
van “Alles in het Donker” ter verbeteren. Ook wil de bond de hekjes ter plaatse laten aanpassen.

1-4

Wiebe Wassenaar wijst erop dat de huidige hekjes misschien niet voor iedere (brom)fietser
handig te passeren is, maar wel voorkomen dat zij vanaf het fietspad de openbare weg
“opracen”. Dit bijft een aandachtspunt.
7. Speerpuntenlijst 2018
De voorzitter stelt voor dezelfde hoofdpunten als in speerpuntenlijst 2017 aan te houden. Alleen
de tekst die erbij staat, zal geactualiseerd worden. Ook roept hij de aanwezigen en overige
deelnemers op om eventuele andere belangrijke punten in te dienen bij het secretariaat.
8. Organiseren politiek café
De voorzitter stelt voor een datum te prikken voor het organiseren van een rondrit door VelsenNoord en aansluitend een politiek café (naschrift: 14 maart 2018). De route van de rondleiding
zal vastgesteld worden aan de hand van de speerpuntenlijst (bijvoorbeeld lege plekken
voormalige scholen en locatie Schouw).
Alle politieke partijen van de gemeente Velsen zullen worden uitgenodigd, met het verzoek 1
vertegenwoordiger per partij af te vaardigen. De deelnemers zullen met de bus van de “Vrienden
van Velsen-Noord” worden opgehaald.
9. Mededelingen portefeuillehouders
De aanwezige portefeuillehouders hebben geen mededelingen.
10. Rondvraag en korte mededelingen
Petra Siebers vraagt of er iets meer bekend is over de situatie rondom de Schouw. Leo
Aardenburg heeft met Delta (eigenaar pand) gesproken. Het pand wordt op dit moment
gesaneerd i.v.m. asbest. Daarna zal het pand gesloopt worden en kan het bouwplan in werking
gesteld worden. De verkoop van de woningen zal op korte termijn starten. Jos Kortekaas merkt
op dat de website al enige tijd niet is aangepast. Leo zal dit doorgeven.
Naschrift: op 13 januari 2018 heeft er brand gewoed in het leegstaande pand. Op dit moment is
niet bekend of dit invloed heeft op de planning.
Petra Siebers vraagt of er meer bekend is over de verdere ontwikkeling van Watervliet. Peter
Stam antwoordt dat het Woningbedrijf Velsen in juni de (ver)bouwplannen zal presenteren voor
de komende jaren. Hopelijk wordt dan ook duidelijk wat er met Watervliet gaat gebeuren.
Rob de Bot meldt dat in de omgeving sprake is van vandalisme waaronder intikken autoramen
en beschadigen auto’s. Henk Hobo merkt op dat er “maar” 2 aangiften zijn binnengekomen en
dat de situatie niet uitzonderlijk is of afwijkt.
De aanwezigen hebben verder geen punten voor de rondvraag.
10. Sluiting
De voorzitter sluit de vergadering en dankt de aanwezigen voor hun komst.
Datum volgende vergadering: 7 februari 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: De plannen voor plaatsing van windmolens langs het
kanaal komen een grote stap dichterbij. Ondanks diverse onderzoeken en
rapportages die aangeven dat de windmolens invloed hebben op het
verspreiden dan wel neerslaan van fijn stof in de nabije omgeving en de
aangetoonde negatieve gevolgen op de gezondheid, legt de commissie Ruimte
en Water van Provinciale Staten de resultaten naast zich neer. Blijkbaar is het
politieke doel belangrijker dan het welzijn van de inwoners van Velsen(-Noord).
Getracht zal worden om met een groep tegenstanders naar de
commissievergadering op 29 januari a.s. te gaan om daar in te spreken, maar
de kans dat de plannen tegengehouden kunnen worden zijn zeer klein. Alleen
indien de woonbootbewoners bij de spuisluis in hun gelijk komen te staan, lijkt
er nog een dergelijke mogelijkheid te bestaan.
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: Leo Aardenburg meldt dat er een datum voor
een opruimdag was vastgesteld, maar vanwege de weersomstandigheden is
uitgesteld.
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 heeft opnieuw contact
opgenomen met ambtenaar gemeente Velsen. Helaas zijn er nog altijd geen
resultaten geboekt.
01032017 02. Groenvoorziening: het wijkplatform zal uitgenodigd worden om mee te praten
met het groenstructuurplan (naschrift: 31 januari 2018).
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
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05072017 07.

06092017 08.

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.
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
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.

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.
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