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WIJKPLATFORM  VELSEN-NOORD 
 

 
  
 
 
 
 
 
 

 
 
Notulen vergadering  
 
Datum: 5 september 2018 
 
1. Opening Michel Sjoers opent de avond en heet Jiri de Waal, Gemeente Velsen en Elize Bon, 
HVC van harte welkom voor de evaluatie nieuwe wijze afvalinzameling. Helaas is de beamer 
defect en kan deze niet worden gebruikt voor het tonen van de vergaderstukken. Navraag blijkt  
bij de aanwezige dat iedereen de vergaderstukken heeft ontvangen.  
Hester Zonneveld heeft aangegeven de komende periode haar functie als secretaris niet kan 
vervullen, hierbij vraagt de voorzitter of er gegadigde zijn om haar functie (tijdelijk) waar te 
nemen. 
 
2. Evaluatie nieuwe wijze afvalinzameling 
Begin 2016 is gemeente Velsen gestart met het project Meer Waarde Uit Afval. Dit project heeft 
tot doel om de afvalscheiding in Velsen naar een hoger niveau te brengen, zodat voldaan kan 
worden aan de landelijke doelstelling van 75% afvalscheiding in 2020. 
 

De gemeente Velsen is één van de gemeentes die zich al heeft gesloten bij het landelijke 
bestuursakkoord 'verbeteren afvalpreventie en –scheiding huishoudelijk afval' . 
Hiermee committeert de gemeente Velsen zich aan een eigen doelstelling en leggen de 
maatregelen vast waarmee zij de hoeveelheid restafval de komende jaren binnen de eigen 
gemeente hopen te verlagen. . 
 
Het programma VANG - Huishoudelijk afval is ontwikkeld om gemeenten te helpen om de 
nodige stappen te zetten naar een circulaire economie. Naast afvalscheiding zijn preventie 
en grondstofketens sluiten belangrijke speerpunten. 
Gemeenten zijn verantwoordelijk voor de inzameling van het huishoudelijk afval. Daarmee 
zijn ze ook een belangrijke partij richting 75% afvalscheiding en 100 kilogram restafval in 
2020.  
 
Inmiddels is er een lichte daling van het restafval geconstateerd echter is de doelstelling van   
2020 nog lang niet behaalt. Extra maatregelen in de toekomst zullen het gemiddelde aantal 
kilo’s verder doen moeten dalen.    
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Hiervoor kunnen Inwoners van Velsen o.a. gebruik maken van onbeperkt afval inzamelen bij de 
afhaalbrengstation 
 
Afvalbrengstation Velsen-Zuid 
Amsterdamseweg 10 
1981 LE  Velsen-Zuid 
 
Afvalbrengstation Beverwijk 
BUKO Bedrijvenpark 
1943 AG  Beverwijk 
 
HVC zamelt in Velsen huishoudelijk afval in 

 Bij laagbouwwoningen wordt afval ingezameld met ondergrondse containers en met 

minicontainers voor GFT (groene deksel) en papier (grijs met blauwe deksel) en 

Plastic/Blik/Drankkartons (oranje deksel). 

 Bij hoogbouw/appartementen staan er voor restafval ondergrondse containers en 

wordt GFT niet apart ingezameld, daar mogen bewoners GFT bij het restafval gooien. 

 Er zijn een aantal laagbouwwijken in Velsen waar ondergrondse containers staan voor 

rest- en GFT afval. 
 
Grof huishoudelijk afval 
Niet al uw afval kan in de minicontainer of ondergrondse container vanwege de afmetingen, de 
hoeveelheid of het soort afval. 

 U kunt grof vuil op verschillende manieren aanbieden: 

 U kunt het afval met uw afvalpas zelf wegbrengen naar het AfvalBrengStation (link naar 
ABS) van HVC Inzameling. Als u te veel grofvuil heeft om naar het afvalbrengstation te 
brengen, kunt u gebruik maken van de aanhangerservice (link) van HVC. 

 Laten ophalen. 
Bent u niet in staat uw grof afval naar het afvalbrengstation te brengen? Maak dan een 
afspraak voor het ophalen van uw grof afval. Aanmelden kan op twee manieren: 

 
1. U ontvangt een bevestiging met daarin de datum waarop HVC het afval ophaalt. 

inzamelkalender.hvcgroep.nl (externe link) 
2. Telefonisch via de klantenservice van HVC (externe link) 

 
Vriendelijk wordt er verzocht om géén grofvuil naast de containers te plaatsen of zomaar op 
straat achter te laten. Het op straat achterlaten van grofafval zorgt voor veel ergernis bij uw 
buren en extra kosten. U riskeert hiermee ook een boete. 
 
Volle ondergronds container kan contact opgenomen worden met HVC 0800-0700 (gratis) 
bereikbaar op werkdagen van 08.00 tot 17.00 uur. 
Voor straatafval kan een melding gemaakt worden bij de gemeente Melding Openbare Ruimte 
(MOR) of met de inmiddels app slim melden van de gemeente Velsen. 
 
  

http://inzamelkalender.hvcgroep.nl/grofafvalmelding.php?stap=2
https://www.hvcgroep.nl/klantenservice/contact
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Input vanuit de aanwezigen: 
 
NFC pasjes (Near Field Communication) 
De containers zijn open te maken met alle NFC-pasjes. Dit is gedaan om bewoners de 
mogelijkheid te geven om met een alternatieve pas toch gebruik te kunnen maken van de 
ondergrondse container, zodat bij de overgang iedere inwoner met zijn afval in de ondergrondse 
container terecht kan. De komende periode worden de containers aangepast, zodat alleen de 
HVC pasjes werken bij de daarvoor aangewezen container in de buurt.  
Diegene die nog geen pas heeft wordt verzocht om contact op te nemen met HVC via e-mail of 
via telefoonnummer 0800-0700. 
 
Communicatie 
De Woningbouwcoöperaties zijn op de hoogte en is er regelmatig contact met  Michiel Deiman 
van woningbedrijf Velsen. Er lopen de komende periode afvalcoaches rond om bewoners te 
informeren en instrueren, ook zijn er afvalcoaches voor anderstaligen bewoners.  
Vanuit de Gemeente blijft aandacht ook voor nieuwkomers in de wijk, deze worden door de 
woningbouwcoöperaties op de hoogte gesteld middels een informatiebrochure 
 
Overlast Gildenbuurt zwerfaval: 
Vooral in de Gildebuurt is veel overlast van zwerfafval. HVC heeft straat coaches ingezet om 
omwonende te informeren. Handhaving van de Gemeente Velsen heeft diversen vuilniszakken 
nagekeken en een drietal boetes uitgeschreven voor het onterecht dumpen van afval.  
 
Onvoldoende ondergrondse containers. 
HVC monitort het gebruik van de ondergrondse containers. De containers worden tijdig geleegd 
als er een volmelding komt. Uit metingen is gebleken dat er binnen Velsen-noord drie 
ondergronds containers zijn die gemiddeld meer dan 2 keer per week worden geleegd, hiervoor 
wordt gezocht voor het plaatsen van een extra ondergrondse container de locaties zijn: 

 Geelvinckstraat t.o. nr. 29 
 Hoek Geelvinkstraat / Meerweidelaan 
 Doelmanstraat/Bornstraat t.o. buurthuis Watervliet 

 
Er komen twee containers extra, één in de Doelmanstraat en één op de kruising Duinvlietstraat 
en Andreaweg. 
 
Containers boven de grond.  
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 zijn omgelegd. 
 
Individuele gevallen 
Vanuit de zaal wordt geklaagd over enkele individuele gevallen, na aflopen van het agenda punt 
zijn de adressen genoteerd. HVC zal bij de betreffende bewoners de situatie bekijken en 
eventueel de inwoners instrueren en wijzen op het de nieuwe manier van afvalinzameling. 
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3. Vaststellen van de agenda en de agendapunten 
Extra agenda punt van Marjan Tamis wordt behandeld bij agenda punt 10. 
Overlast van gebruik onzelfstandige woonruimte. 
 
4. Notulen vorige vergadering 4 juli 2018 
Vorige notulen: geen opmerkingen, zijn bij deze goedgekeurd. 
 
5  Actiepuntenlijst 
Er zijn geen aanvullingen op de lopende actiepunten 
 
6. post uit 
Geen   
 
7 Post in  
06-07-2018 Bram Diepstraten: Terugkoppeling vragen uit WPF Velsen-Noord m.b.t. afval 
11-07-2018 Bram Diepstraten: Antwoorden op vragen bij vergadering WPF Velsen-Noord 
15-07-2018 Bram Diepstraten: Formulier bewonersinitiatief 
15-07-2018 Petra Dees : Werkzaamheden renovatie Wijkstraatweg/Geelvinkstraat en Heirweg 
25-07-2018 Esther van Balen-Vunderink bewonersbrief kappen populieren Andreaweg 
27-07-2018 Mirjam van Es uitnodiging conferentie duurzame mobiliteit IJmond 17 september 
09-08-2018 Astrid Bolle: Verslag en presentatie burenoverleg 25 juni 2018 
10-08-2018 Erna de Groot: Nieuwsbrief augustus Velsion Wonen 
13-08-2018 Jos Kortekaas: Uitnodiging bijeenkomst brievenbussen 
29-08-2018 Esther van Balen-Vunderink Ter Info: bewonersbrief Renovatie speelplein Meerweidenlaan. 
04-09-2018 Melissa van der Steen Agenda wijkteam Velsen-Noord d.d. 10-9-18 

. 
 
8. Mededelingen Bram Diepstraten 
 
Bomenkap Andreaweg populieren:   

Op maandag 3 september 2018 is de gemeente Velsen begonnen met het kappen van de popu-
lieren tussen de Andreaweg en Rijk de Waalweg in Velsen-Noord. In het vierde kwartaal van 
2018 gaat de gemeente Velsen van start met voorbereidingen voor het compenseren van het 
gekapte groen langs de Andreaweg / Rijk de Waalweg. Samen met de bewoners zal een 
projectteam worden samengesteld om tot een nieuwe groene inrichting te komen voor het 
gebied rondom de Andreaweg. De omwonende zijn inmiddels ingelicht per brief. 
 

Enquête parken / kinderspeelplaatsen.  
Er wordt een enquête gestart naar de beleving van de kinderspeelplaatsen en de aanwezige 
parken in de gemeente Velsen. Na de zomer inventariseert het college de belangen van zowel 
hondenbezitters als bewoners en andere gebruikers van de parken. Die inventarisatie leidt tot 
een nieuw besluit over hondenlosloopplaatsen. Komend najaar wordt de raad nader 
geïnformeerd over de stappen die tussentijds gezet worden. 
 
Pontweg 
Het initiatief van Ingrid Stoetzer om de gekapte bomen her te gebruiken voor afsluiting van de 
Pontweg wordt opgepakt binnen de gemeente Velsen. Echter de populieren zijn niet geschikt 
voor deze doeleinde, er wordt naar een alternatief gezocht om de weg af te sluiten voor o.a. 
sluipverkeer.  
 
9. Mededelingen portefeuillehouders 
Jos Kortekaas – Naar aanleiding van een bijeenkomst in Amsterdam milieucafé op 28 juni   
Hebben Michel en Jos meegedaan aan een stikstof onderzoek, zodra de uitslagen bekend zijn 
worden de resultaten gedeeld met het wijkplatform. 
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10. Rondvraag en korte mededelingen 

 Petra Siebers : Ventweg/Wijkerstraatweg vanwege afwezigheid dient de voorzitter de 
vraag in bij het wijkplatform. Leo Aardenburg heeft hierover contact met Victor Pelt er zijn 
nog geen vorderingen, Leo vanuit zijn rol als winkelier neemt contact op met Victor en 
Len Munnik. 

 

 Marjan Tamis:  In Velsen-Noord is steeds meer overlast van het gebruik van 
onzelfstandige woonruimtes. Dit is bekend bij de wethouder en de burgemeester, 
hierover hebben in een eerder stadium al gesprekken plaats gevonden op het stadshuis. 
er wordt aan gewerkt, nadeel is dat hier beperkt wet en regelgeving voor is.  
Advies is om bij overlast dit te melden bij de politie 0900 8844  
 

 Jos kortekaas : Schuttingsbeleid - Er wordt de laatste tijd een enorme verkeerstoename 
bij de sluizen waargenomen vanwege een andere schutproces. Anneke van Eggemond 
geeft aan dat dit te maken heeft met he onderhoud aan de sluisdeuren, de problemen 
zouden dan ook van tijdelijke aard moeten zijn. De planning voor het openen van de 
sluizenroute staat voor als nog gepland op april 2019.   
Parkeerproblemen – Er zijn veel parkeerproblemen in de Geelvinkstraat en Melklaan, 
Bewoners parkeren graag voor de deur.  
Als u overlast ondervindt; overtredingen vermoedt of heeft geconstateerd, dan kunt u  
een verzoek om handhaving doen Klant Contact Centrum: 0255-567200 of 14 0255. 

 

 Rob de Bot: Onderzoek naar de luchtkwaliteit in de nieuwe Breede school. De resultaten 
wijzen uit dat er onvoldoende luchtverversing is binnen het gebouw. Nader onderzoek 
moet uitwijzen welke ARBO maatregelen er genomen dienen te worden om de situatie te 
verbeteren. Actie ligt bij de beheerder van het pand.  

 
 
11. Sluiting 
 De voorzitter sluit de vergadering en dankt allen voor hun komst. 

Datum volgende vergadering: 3 oktober 2018. Plaats: de Stek, Heirweg 2 (19.30 uur) 
 
  

https://www.google.nl/search?ei=FJOoW8WDApHTsAfoqoeABg&q=politie+velsen&oq=politie+velsen&gs_l=psy-ab.3..0l7j0i22i30k1l3.1732.7904.0.8207.20.14.4.2.2.0.121.1115.11j3.14.0....0...1c.1.64.psy-ab..0.20.1193...0i131k1j35i39k1j0i67k1j0i10i67k1j0i203k1j0i10k1.0.mkRf1-_JQI4
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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. 
Inmiddels zijn er wel werkzaamheden verricht aan twee plantenbakken bij de ingang van PEN 
dorp. Michel heeft samen met Marion de Vries van Velison wonen en Frans Kruyshaar van 
Gemeente Velsen door PEN dorp heen gelopen. In het voorjaar zullen de overige 
plantenbakken worden onderhouden op verzoek van Velison. 
  Binnen nu en drie jaar moet de straat open vanwege werkzaamheden aan het 
leidingnetwerk, van deze werkzaamheden wordt van de gelegenheid gebruik gemaakt om de 
straat opnieuw in te richten.   
 
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 
 
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 
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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 zal worden verwijderd. 

 
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.  
  



 

 8-8 

 
 
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. 
  De voorzitter deelt het programmaboekje uit die de raadsleden mee krijgen in de 
bus en nodigt iedereen uit om bij het politiek café aanwezig te zijn.  
 
07022018 03 Overlast stilstaande vrachtwagens Concordiastraat. De voorzitter zal de overlast 
melden bij de gemeente Velsen.  
  Miklas Dronkers : Het zijn meestal vrachtwagens voor Van Gelder Recycling. 
  Een tweede factor is de tijdelijke ingang bij de nieuwe loodsen van MEO waar 
vrachtwagens ingaan voor laden van papierrollen van Crown Van Gelder. Dit is gelukkig bijna 
voorbij nu de loadingdocks aan de westzijde binnenkort klaar zijn. 
   
  Len Munnik / Martin Carbaat : De stilstaande vrachtwagens worden gedogen 
indien wordt vermeden dat dusdanige hinder wordt veroorzaakt dat doorgaand verkeer er niet 
meer langs kan of daarmee een verkeersonveilige situatie ontstaat. Als dat wel het geval is, is 
handhaven geoorloofd.  
 
 
 


