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WIJKPLATFORM  VELSEN-NOORD 

 
 

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

 
Notulen vergadering  
 
Datum: 4 juli 2018 
 
1. Opening: 
Michel Sjoers heet iedereen welkom. Michel vraagt Bram Diepstraten (wijkwethouder) zich voor  
te stellen. Bram vraagt ook of de deelnemers zich voor willen stellen. 
 
Hierna wordt de terugblik gepresenteerd: 
In gebruik name Sportcontrainer, het succesvolle dorpsfeest, Gebrand Castricum met de 
presentatie van het dorpsvolkslied, de avondvierdaagse, de appartementen in de Noorderkerk, 
een botsing met een geparkeerde lesauto, een zwembadje achter de Schulpweg is een mooi 
burgerinitiatief, de nieuwe huisafvalregeling met als gevolg veel dumping (evaluatie op 5 
september), de vertraging van de bouw van de zeesluis. 
Bram Diepstraten reageert op het huisvuilprobleem: HVC monitort het gebruik van de 
ondergrondse containers. De containers worden tijdig geleegd als er een volmelding komt. Nog 
niet alle containers zijn geplaatst, vanwege ondergrondse kabels en leidingen in de grond die 
niet bekend waren. Ze worden alsnog geplaatst als de leidingen omgelegd zijn. Er komen twee 
containers extra, een in de Doelmanstraat en een op de kruising Duinvlietstraat en Andreaweg.  
Lieneke vermeld dat alle NFC pasjes de containers openkrijgen. Op de eerste ophaaldag lopen 
afvalcoaches rond voor de anderstaligen. Na een tijdje gaat er strenger gehandhaafd worden. 
Ook reageert Bram van Diepstraten over de vertraging van de bouw van de zeesluis. De 
afgesloten route zal niet langer gaan duren, dat blijft 1 jaar. RWS heeft een verklaring afgegeven  
in de gemeenteraad. Michel Sjoers: In het Burenoverleg is over deze onderwerpen niets verteld. 
 
2. Vaststellen van de agenda en de agendapunten: 
Geen toevoegingen of wijzigingen. 
 
3. Notulen vorige vergadering 
4 juni 2018. Petra Siebers merkt op dat in de rondvraag haar opmerking over de 
informatievoorziening niet is opgenomen. De informatie is verkrijgbaar op de website: 
www.overuwbuurt.overheid.nl De notulen zijn hiermee vastgesteld. 
 
4. Actiepuntenlijst: 

 Spelen in het groen: het stukje plantsoen is schoongemaakt. Wilgentakken zijn nog niet 
geleverd. Michel zal Frans Kruishaar benaderen. 

 Het informatiebord zal behandeld worden onder agendapunt 8. 

 Samen schone wijk: bijna alle bloembakken zijn opgeknapt. De straten zijn verzakt. 
Herbestraten zal worden aangepakt bij de aanpak van de ondergrondse infrastructuur, 
naar verwachting binnen drie jaar. Dit actiepunt kan worden gesloten. 

 Overlast sluipverkeer: Er wordt gewacht op reactie van de gemeente. Zover bekend 
werkt de heer Dekker hieraan. Volgens Bram Diepstraten ligt de verantwoordelijkheid bij 
Len Munnik. Ook is er overleg met TATA Steel. Naar verwachting komen er twee 
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informatieborden. Ook wordt onderzocht of de omleiding via een app kan worden 
doorgegeven. Ook zijn er vragen over de kostenverdeling van dit project. 

 Groenvoorziening: We wachten op een uitnodiging voor de uitleg van het 
groenstructuurplan. Soms worden bomen onverwacht gekapt zonder dat de bewoners 
worden geïnformeerd. Bram geeft aan dat er een manier moet worden gezocht om 
bewoners te informeren over bomen die worden gekapt omdat ze ziek zijn, vaak gebeurt 
dat binnen 10 dagen. Ook is het wenselijk dat de bewoners worden geïnformeerd over 
herbeplanting. Ook komt de vraag wanneer de wortelstompen worden weggehaald. 

 Nieuwe bus route Velserraverse: Op de binnengekomen informatie staat de bushalten 
nog niet aangegeven. 

 Fietsoversteek Wenckebachstraat: Er is een ongeval geweest waarbij een auto door rood 
licht reed en daarbij een fietser aanreed. Lieneke geeft aan dat de kruising Grote Hout of 
Koningsweg, Breedbandweg en Wenckebachstraat nog problemen geeft. Traag 
optrekkende vrachtwagens vanuit de breedbandweg naar de Wenckebachstraat passeert 
dan een fietsersoversteek die ondertussen al op groen staat. 

 Afvaldumping: we wachten de evaluatie af. 
  Marjan Tamis: Schuur gesloopt met asbest dakplaten. In open container door Beelen  
  afgevoerd. Michel gaat nog informeren. 

 Ventweg Wijkerstraatweg: Parkeeroverlast door niet gebruik te maken van 
parkeervakken en spookrijden op de ventweg. Nieuw actiepunt. 

 
5. Post uit: 
 Geen 
 
6. Post in: 

 07-06-2018 Mirjam van Es, LVVP: conferentie mobiliteit 25 juni vervalt. 
 12-06-2018 Astrid Bolle: Uitnodiging Burenoverleg 25 juni. 

 
7. Mededelingen portefeuillehouders 

 Marjan Tamis: organisatie informatieavond niet ideaal. Doordat er vanaf verschillende 
tafeltjes vragen werden beantwoord werd niet iedereen van alle informatie voorzien. 

 Wijkteam vergadering: werd voortijdig afgesloten terwijl deelnemers nog aan het woord 
 waren. Deelnemers kregen de indruk dat ze niet serieus werden genomen. Michel zal 
 Rob Plessius bellen wat er aan de hand was. Bram geeft aan dat Wijkparticipatie 
 belangrijk is en versterkt zal worden. 
 
8. Digitaal aanmeldformulier burgerinitiatief 

 Richard Rozing: Digitaal informatiebord. Digitale vergunningaanvraag werkt niet. Je kan 
er onvoldoende informatie op kwijt. Hij heeft telefonisch contact gehad met de gemeente 
hierover. Michel heeft een papieren versie voor Richard ingevuld. Bram gaat actie 
ondernemen om de digitale vergunningaanvraag te verbeteren.  

 
9. Rolcontainer naast Flash Casino: 
 Richard Rozing: De afvalcontainer van het casino staat op het trottoir. Ook   

boven wonende bewoners maken daar gebruik van. De container hoort niet op straat te 
 staan. Het betreft een commerciële bak. De situatie was door de gemeente 
 goedgekeurd. 
 
10. Mededelingen portefeuillehouders: 

Ingrid: Han Arxhoek behartigd de lijst met afwerkpunten van de renovatie van woningen 
 door Velison wonen. De woningen zijn 2 jaar geleden gerenoveerd. Aangezien Han ziek 
is kan  hij hier geen duidelijkheid scheppen. 

 
11. Rondvraag en mededelingen: 
 Jos: Dit is de laatste keer dat ik notulen kan maken. Wie gaat dit overnemen? Michel 
 gaat contact opnemen met Hester. 
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 Lieneke: Op het van Saelenplantsoen zijn de stoepen open. Wat zijn de 
 werkzaamheden? Antwoord: Liander is bezig met gas en elektra aansluitingen. 
 Ingrid: Op jet fietspad Wenckebachstraat/Gildenlaan is een paaltje weg. Ze heeft een 
 MOR gemaakt, maar het paaltje wordt niet teruggeplaatst. Alle paaltjes gaan weg i.v.m. 
 veiligheid van de fietsers. Richard vraagt zich af waarom dit niet gecommuniceerd is in  
 de Jutter. 
 
 
12. Sluiting: De voorzitter sluit de vergadering en dankt allen voor hun komst. 
 
Datum volgende vergadering: 5 september. 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. 

  Er is een WOB verzoek ingediend door diverse belanghebbenden. 
 
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. 
Vergunningaanvraag regelen: SVVVN Hans Jaspers. 

  Is burgerintiatief. Uitvoering wordt 1 januari 2019 nagestreeft. 
 
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 is uitgenodigd om mee te praten over het 

groenstructuurplan 
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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: 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. 

  Na overleg met Len Munnik zal het verkeerslicht worden aangepast.  
 Fietsers kunnen nu in een keer oversteken, de regeling wordt aangepast 

zodanig dat fietsers wel gelijktijdig groen krijgen.  
 Voetgangers blijven per rijbaan een verkeerslicht houden.  
 De wachttijdvoorspellers zullen worden verwijderd. 
 Fietspaaltje is weggehaald en blijft weg. Volgens de gemeente een 

gevaarlijk obstakel. 
 

06092017 08. 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.   

 In september 2017 zijn de eerste stappen gezet voor inzameling van 
restafval via ondergrondse containers. Bewoners kunnen straks hun 
restafval alleen nog naar ondergrondse containers brengen. Hun 
rolcontainer voor restafval wordt ingenomen en zij ontvangen een eigen 
rolcontainer voor plastic/blik en drankpakken. Voor meer informatie kijk 
op de website van HVC. Nieuw is de handige afvalwijzer  “Wat hoort 
waar?” hierin is In één oogopslag helder in welke bak een bepaald product 

hoort. Daarnaast heeft HVC een handige app voor op de smartphone. 

 Supporter van Schoon:  Benieuwd wie er in jouw buurt zwerfafval 
opruimt? Of wil je zelf een actie organiseren? Bekijk waar al acties 
zijn en waar jij aan de slag kunt. De link naar de website staat op de 
facebookpagina van het wijkplatform Velsen-Noord.  

 25 mei inloopbijeenkomst vanwege gebruik ondergrondse containers en 
ophalen plastic/blik containers. 

 
Actiepuntenlijst 2018 
04072018 01. Ventweg Wijkerstraatweg: Parkeeroverlast door niet gebruik te maken van 

parkeervakken en spookrijden op de ventweg. 
 

 


