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IN DE WIJK 



Doelstelling 
Het WijkPlatForm Velsen-Noord, verder aangeduid als WPF, stelt zich tot doel de Gemeente Velsen 
gevraagd en ongevraagd te adviseren met betrekking tot de leefbaarheid van Velsen-Noord. 
Bovendien stelt zij zich tot taak de doelgroep, de inwoners van Velsen-Noord, te informeren en 
initiatieven te ontwikkelen en te ondersteunen die het welzijn en de leefbaarheid van Velsen-Noord 
bevorderen. 
Het WPF wil plannen onderbouwen en oplossingen voor problematieken aandragen. 
 

Periode 
Dit Jaarverslag bestrijkt de periode van 1 januari 2007 tot en met 31 december 2007. 
 

Vergaderfrequentie 
Het WPF vergadert in principe iedere eerste woensdag van de maand, met uitzondering van de maand 
waarin de zomervakantie valt. Indien nodig worden extra vergaderingen belegd, vergaderingen 
uitgesteld of afgezegd, afhankelijk van de situatie. 
 

Organisatie 
Ongeveer 25 personen, inclusief wijkagent, wijkbeheerder, wijkwethouder, verslaggever (en 
projectmanager Velsen-Noord), vormen de vaste kern van het WPF, een groei van 50% ten opzichte 
van 2006. Op de meeste vergaderingen zijn een of meerdere vertegenwoordigers van politieke partijen 
aanwezig en steeds meer belanghebbenden- en -stellenden. 
Het WPF heeft een voorzitter, secretaris/notulist, op de achtergrond een penningmeester, en leden. De 
leden vertegenwoordigen een groepering of een buurt. De vergaderingen zijn openbaar en dus door 
iedereen bij te wonen. 
 

Financiën 
Het WPF heeft op de achtergrond een penningmeester, die niet aanwezig is bij de vergaderingen. De 
leden van het WPF ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden, met uitzondering van de 
secretaris/notulist. Wél wordt één maal per jaar een informele avond georganiseerd voor de vaste 
leden van het WPF. De kosten verbonden aan deze avond worden betaald van het jaarlijkse 
gemeentelijke voorschot onkostenvergoeding. Het gemeentelijk voorschot wordt overgemaakt aan de 
voorzitter van het WPF in 4 termijnen en bedraagt totaal € 2000,00. 
 

Communicatie 
Er is interne en externe communicatie. De interne communicatie geschiedt in het algemeen per e-mail. 
Leden zonder e-mailadres ontvangen Agenda, Notulen en belangrijke berichten in de brievenbus. De 
interne communicatie betreft berichten tussen leden onderling en met de Gemeente, instellingen en 
bedrijven. Professionalisering van de interne organisatie wordt nagestreefd. 
De externe communicatie betreft persberichten naar diverse kranten. 
 

Sprekers 
In 2007 waren verschillende, door het WPF uitgenodigde, sprekers aanwezig tijdens vergaderingen. 
Op 3 januari gaf Jacques Warmerdam een korte historische schets en uitleg van het Groen- en 
Waterplan. 
Op 14 maart informeerde Richard van Hardeveld (BOR) de vergadering over verdere acties en de 
stand van zaken rond de wateroverlast (Meerweidenlaan) en verdere rioleringswerkzaamheden. 
Op 4 juli, de WPF-vergadering was te gast bij Crown van Gelder, vond een gesprek plaats met Pim 
Schram (vertegenwoordiger Delta Vastgoed met volledige bevoegdheid) over de situatie rond de 
Schouw. 
Henk Pierlo van Stichting Welzijn legde op 12 september uit dat in het kader van de bezuinigingen 
bewust gekozen is voor het kinder- en volwassenenwerk in de Mel. 
Barbara Schmitt van de Gemeente Velsen, afdeling ROE, gaf op 7 november een toelichting op het 
Startdocument Cluster Volkstuinen Groen- en Waterplan. 
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In 2006 behandelde onderwerpen 
 
Sommige voor het WPF belangrijke punten resorteren onder verschillende onderwerpen en worden  
derhalve vaker genoemd in dit Jaarverslag. 
 

Openbare veiligheid 
De nieuwe Concordiaweg voor het vrachtverkeer opende nieuwe mogelijkheden.  
Hangjongeren en dealers zorgden geregeld voor overlast en andere problemen, waarvoor geen echte 
oplossingen zijn gevonden. Wel zijn borden geplaatst, zodat bewoners met meer succes de Politie 
kunnen inschakelen en deze daadkrachtiger kan optreden. 
De Politie meldde een vernieuwd beleid voor gebiedsagenten. Hoewel de Politie goed werk verricht, 
overheerst het gevoel dat de Politie niet doeltreffend optreedt. ook reacties van het meldpunt worden 
vaker als niet passend ervaren. 
Door inbreng van het WPF en andere verenigingen is een veilige oversteekplaats voor fietsers 
gekomen op de Wijkerstraatweg. 
 

Openbare Ruimte 
Het WPF heeft zich intensief ingezet voor een oplossing van de problemen rond de trainingsplek van 
de PolitieHonDenVereniging IJmond. In de toekomst wordt het sportterrein waarschijnlijk opnieuw 
ingedeeld. 
Een skatebaan, locatie Wijkeroogstraat, is gerealisserd en officieel en feestelijk geopend. 
Vele bomen, soms te veel, op diverse locaties, zijn gekapt om verschillende veiligheidsredenen. 
Dankzij de inzet van het WPF is de problematiek rond de wateroverlast rond de Meerweidenlaan 
verduidelijkt; sommige door het WPF aangedragen oplossingen zijn meegenomen door BOR. 
 

Welzijn 
Het WPF heeft, op verzoek van huisarts E. Bartels, een dringende brief geschreven aan diverse 
betrokken instanties over de noodzaak van een tweede vaste huisarts in Velsen-Noord. Dit verzoek 
heeft een positief resultaat gehad. 
 

Milieu 
Velserkom is verreweg het bedrijf dat de meeste overlast en schade veroorzaakt voor de inwoners van 
Velsen-Noord. Schadeklachten zijn gebundeld. 
Over wat allemaal achter de schermen van de Milieudienst IJmond gebeurt, bijvoorbeeld inzake de 
roestuitstoot, is het WPF zeer tevreden. 
Het WPF heeft zich intensief ingezet voor een oplossing van de zwerfvuilproblematiek. Hoewel dit op 
de eerste plaats een mentaliteitsprobleem is, zijn er mogelijkheden van aanpak. Het WPF onderhoudt 
in deze contacten met de ReinUnie en de diverse woningbouwcorporaties. Anti-zwerfvuilfolders zijn, 
onder verantwoordelijkheid van het WPF, verspreid door heel Velsen-Noord. 
 

Bijzondere gebeurtenissen in 2006 
De OVVN én een aantal vrijwilligers hebben een eerste prijs gewonnen met het plaatsen en onderhoud 
van de bloembakken. 
Het WPF stond - met kraam - op de jaarlijkse Thuismarkt om bekendheid te geven aan doel en 
werkzaamheden. 
Op 4 juli heeft een WPF-vergadering plaats gevonden ten huize van Crown van Gelder, waarna een 
rondleiding werd gegeven. 
 
 

Over de toekomst 
Het WPF acht méér en betere acht interactie tussen verschillende instanties, zoals woningbouwcor- 
poraties, industrie, Politie, en bewoners, van het grootste belang en probeert dit te stimuleren. 
Belangrijk is ook dat gereageerd wordt op de politiek, die direct aanspreekbaar is! Het zou heel mooi 
zijn als iedere straat vertegenwoordigd is in het WPF. 
De ontwikkeling van de bedrijventerreinen wordt nauwlettend gevolgd. 
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Evenals het verkeerscirculatieplan. 
De aanpak van alle overlast blijft een prioriteit. 
 

Namens het WijkPlatform Velsen-Noord 

 
L.J. Aardenburg  Breesaperhof 52   1951 KH  Velsen-Noord 
R. de Bot   Breesaperhof 44   1951 KH  Velsen-Noord 
M. Bussen   Gildenlaan 87D    1951 BW Velsen-Noord 
C. du Crocq   Wijkerstraatweg 47/B   1951 EB  Velsen-Noord 
W.J.M. Domen    Wijkerstraatweg 55   1951 EB  Velsen-Noord 
B. Keesen   Meerweidenlaan 61   1951 BW Velsen-Noord 
J.H.M.. Kortekaas   Melklaan 48    1951 BT  Velsen-Noord 
A.M. Kortekaas-Kenniphaas Melklaan 48    1951 BT  Velsen-Noord 
M.W. Koster-Heck  Beecksanghlaan 36   1951 LR  Velsen-Noord 
H. Kruijer   Grote Hout of Koningsweg 171  1951 GP Velsen-Noord 
J. van Lelyveld   Van Rijswijkstraat 7   1951 XG Velsen-Noord 
R. Nobels   Wijkerstraatweg 203   1951 EE  Velsen-Noord 
E.J. Nolten   Stratingplantsoen 8zw   1951 ET  Velsen-Noord 
J. de Ruyter   Wardenaarstraat 22   1951 XR  Velsen-Noord 
M.C.J. Tamis-Smit  Verbindingsstraat 16   1951 BH  Velsen-Noord 
H.M. Teske   Meerweidenlaan 45   1951 BW Velsen-Noord 
A. Vergouw    Grote Hout of Koningsweg 68  1951 GT  Velsen-Noord 
W. Wassenaar   Grote Hout of Koningsweg 26  1951 GS  Velsen-Noord 
J. Wassenaar   Melklaan 49    1951 BS  Velsen-Noord 
 
 
Contactadres (zoals vermeld in de Gemeentegids 2006-2007) 
J.H.M. Kortekaas 
Melklaan 48 
1951 BT Velsen-Noord 
T  0251 - 228498 
E  aenjkortekaas@quicknet.nl 
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