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WERKWIJZE VAN HET WIJKPLATFORM.
1. 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 inwoners van Velsen-Noord te informeren. Het WPF ontwikkelt en
ondersteunt initiatieven die het welzijn van de burgers kunnen bevorderen.
Het WPF wil plannen onderbouwen en oplossingen voor problemen aandragen.

2. Periode.
Dit jaarverslag bestrijkt de periode van 1 januari 2008 tot en met 31 december 2008.

3. Vergaderfrequentie.
Het WPF vergadert in principe elke 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.
4. Organisatie.
Ongeveer 26 personen, inclusief wijkagent, wijkbeheerder, wijkwethouder, verslaggever en
projectmanager Velsen-Noord, vormen de vaste kern van het WPF. Op de meeste vergaderingen zijn
een of meer vertegenwoordigers van de politieke partijen van de Gemeente Velsen aanwezig.
Afhankelijk van de aard van de agendapunten is de hoogte van het aantal belanghebbenden en
belangstellenden uit de wijk.
Het WPF heeft een voorzitter, secretaris/notulist, een penningmeester en leden. De leden
vertegenwoordigen een groepering of de buurt waarin zij wonen. De vergaderingen zijn openbaar.
Zaken van interne aard worden in een besloten vergadering besproken.

5. Financiën.
De penningmeester woont de vergaderingen niet bij. De leden van het WPF ontvangen geen
vergoeding voor hun werkzaamheden uitgezonderd de secretaris/notulist. Eén maal per jaar wordt een
informele avond georganiseerd voor de vaste kern (zie onder 4) van het WPF. De kosten verbonden
aan deze avond worden betaald uit het jaarlijkse “Gemeentelijke voorschot onkostenvergoeding”. Het
gemeentelijk voorschot wordt overgemaakt aan de voorzitter van het WPF in vier termijnen en
bedraagt € 2000,00.

6. Communicatie.
Er is interne en externe communicatie. De interne communicatie geschiedt in het algemeen per e-mail.
Leden zonder e-mailadres ontvangen de agenda, de notulen en belangrijke berichten per post. De
interne communicatie betreft berichten tussen leden onderling en met de Gemeente, instellingen en
bedrijven. Professionalisering van de interne communicatie wordt nagestreefd.
De externe communicatie betreft persberichten naar de diverse kranten in de IJmond.
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7. Sprekers.
In 2008 werden verschillende sprekers uitgenodigd voor hun aanwezigheid bij een vergadering
van het WPF.
Op 13 februari gaf de directeur van de Milieudienst IJmond Bert Pannekeet informatie. (zie C. Milieu).
De coördinator Wijkgericht Samenwerken (WSW) Hiltje van Raalte gaf op 2 april uitleg over WSW.
(zie D. Opmerkelijke feiten en ontwikkelingen).
Op 9 juli was Jacques Warmerdam van de Gemeente Velsen afdeling ROE (Ruimte Ontwikkeling en
Economische Zaken) aanwezig. (zie B. Openbare Ruimte).
Ook op deze avond de heer Bart van der Vlies van de Gemeente Velsen afdeling BOR (Beheer
Openbare Ruimte). (zie B. Openbare Ruimte).
Op 3 september waren drie sprekers aanwezig:
De heer A. Los van de Milieudienst IJmond, de heer N.E. Oden en de heer R.M. van Veen van de
Provincie. (zie C. Milieu).
8 oktober was de burgemeester Cammaert persoonlijk aanwezig bij de vergadering van het WPF om
het definitieve besluit over de toekomst van het tunneltje onder het Gildenspoor mede te delen.
(zie onder A. Openbare Veiligheid).
Op 5 november was weer spreektijd voor de heer Niels Oden van de Provincie. (zie C. Milieu).

BEHANDELDE ONDERWERPEN.

A. Openbare veiligheid.
Na de ontruiming van de Ladderbeekstraat i.v.m. nieuwbouw is een Beheerfonds gevormd.
Met B&W, Velsen, Corus en de Wijkagent zijn besprekingen geweest over een veilige en een
passende oplossing inzake de verlegging van het Gildenspoor. Dit jaar heeft dat niet tot resultaat
geleid.
De sluiting van het tunneltje, Melklaan/Schulpweg, onder het spoor en de aanleg van een
spoorwegovergang was een voorstel én een grote wens van het WPF. Corus stond welwillend
tegenover het plan en gaf een toezegging voor een financiële bijdrage. Tijdens zijn aanwezigheid bij de
vergadering van het WPF op 8 oktober 2008 vatte de burgemeester P.A.G. Cammaert het als volgt
samen: “De tunnel gaat dicht, de veiligheid rond de overweg wordt verbeterd en de omgeving wordt
netjes ingericht. De werkzaamheden zullen in het voorjaar van 2009 plaats vinden”.
De incidenten op het Gildenspoor worden door een werknemer van Corus gemeld aan het WPF. Dit
om de ernst van de situatie te ondersteunen.
De Politie Velsen is na een reorganisatie verdeeld over vier wijken. Velsen-Noord valt, samen met
Oud-IJmuiden en Strand, onder team 1 met 16 agenten. De doelstelling is meer politie op straat.
Op 15 maart was Jos Bisschop van buurtcentrum De Mel bij de vergadering voor bespreking van het
hangjongerenprobleem. Echte oplossingen zijn niet gevonden.
De politie heeft een vernieuwd beleid voor gebiedsagenten maar zichtbaar resultaat is er niet.
De problemen rond het vrachtverkeer in Velsen-Noord is meerdere malen besproken dit jaar.
Het sluipverkeer baant zich nog steeds een weg over de Grote Hout- of Koningsweg. Als de
Concordiastraat geheel klaar is, moet dit probleem verholpen zijn. Hoogteportalen worden
aangebracht.
Anders is het gesteld met de te hoog geladen vrachtwagens die gebruik willen maken van de
Velsertunnel. Zij worden gealarmeerd door Rijkswaterstaat dat zij te hoog zijn en worden omgeleid
naar een zg “wrakkenplaats” van waar zij door de wijk een alternatieve uitweg moeten zoeken.
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Dit veroorzaakt schade aan o.a. het wegdek en geparkeerde auto’s. De mate van veiligheid verdient
hierbij zeker ook de aandacht. De wegbewijzering voor het vrachtverkeer is weliswaar verbeterd maar
de Gemeente Velsen en Rijkswaterstaat zullen toch op korte termijn om de tafel moeten gaan zitten
om tot een, voor beide partijen, goede oplossing zien te komen.
Het WPF werd in september geïnterviewd door Radio Beverwijk over dit onderwerp.

B. Openbare Ruimte.
Het WPF volgt nauwgezet de voorbereiding en aanleg van de Westelijke Randweg Beverwijk N197
(WRB N197) en heeft zich ingezet voor het realiseren van geluidwerende voorzieningen. Op 25
februari 2008 is de kap van bomen begonnen.
Op 9 juli was Jacques Warmerdam van de Gemeente Velsen afdeling ROE (Ruimte Ontwikkeling en
Economische Zaken) aanwezig voor een verhandeling over het Groen- en Waterplan in zake het
Wijkeroogpark. De kosten van het plan bedragen 1,3 miljoen euro en moet voor juli 2009 gerealiseerd
zijn.
Op deze avond sprak ook de heer Bart van der Vlies van de Gemeente Velsen afdeling BOR (Beheer
Openbare Ruimte) over de herinrichting van de Pontweg in Velsen-Noord. De weg zal gesloten worden
voor autoverkeer. De werkzaamheden zullen begin 2009 aanvangen.
Het WPF participeert in de plannen voor het stukje “Niemandsland” aan het eind van de
Wijkerstraatweg en Grote Hout- of Koningsweg ontstaan door de aanleg van de Concordiastraat.
Het illegaal parkeren door vrachtwagens op het Rooswijkterrein zal voorbij zijn nu Corus de
Staalhavenweg voor dit doel gaat opknappen en zeven parkeerplekken zullen ontstaan.
Op 22 oktober was de voorzitter van het WPF uitgenodigd bij Woningbouwvereniging Eigen Haard. Het
onderwerp was een bespreking over de mogelijke bouw van een Multifunctionele Accommodatie (MFA)
in Velsen-Noord. De financiering voor het onderzoek naar de bouw van een MFA was toegezegd.

C. Milieu.
Op 13 februari hield de directeur van de Milieudienst IJmond Bert Pannekeet (zie 7. Sprekers) een
betoog over de overlast van het wegverkeer, de industrie en het spoorwegnet in de IJmond.
Tevens sprak hij over de milieuvergunningen van het stuwadoorsbedrijf Velserkom B.V. en de
energiecentrale NUON.
Dit jaar is er een incident geweest met metaaldeeltjes waarover Velserkom B.V. door de Gemeente is
aangesproken. De gedupeerde bewoners zijn echter niet schadeloos gesteld.
Op 3 september was de heer A. Los aanwezig namens de Milieudienst IJmond, vergezeld door de
heer N.E. Oden en R.M. van Veen (Provincie). (zie 7. Sprekers).
NUON en de Overheid zijn geschrokken van de roestuitstoot en delen hun bezorgdheid met de
bewoners van Velsen-Noord. De oorzaak van de plotselinge uitstoot was niet bekend en een
onderzoek was gaande. NUON kon echter geen garantie op het uitblijven van herhaling geven. De
Provincie benadrukte dat NUON zich goed aan de milieuvoorschriften houdt.
De GGD was betrokken bij het voorval en de schade werd door NUON vergoed.
In het laatste kwartaal is het WPF druk bezig geweest met de problemen van de riooloverstort in het
Wijkeroogpark en de wateroverlast rond de Meerweidenlaan. Veel overleg is er geweest met de
Gemeente maar het heeft niet mogen baten.
Op 5 november was, zoals toegezegd, weer spreektijd voor de heer Niels Oden van de Provincie. Dit
maal ging de voorlichting over de manier van reiniging van de installaties van NUON.

4

Het WPF heeft bij de ReinUnie regelmatig het probleem van grofvuil bij de ondergrondse vuilcontainers
voorgelegd. Het zwerfvuilprobleem valt onder Beheer Openbare Ruimte (BOR) en er bestaat een
Team Toezicht en Handhaving.
Tankstation Q8 aan de Wenckebachstraat heeft geen opvangvoorziening voor de ondergrondse tanks.
Een alternatief systeem is goedgekeurd door B&W Velsen.

D. Opmerkelijke feiten en ontwikkelingen.
Dit jaar ontstond een nieuw plan vanuit de Gemeente Velsen: Wijkgericht Werken (WW) werd
Wijkgericht Samenwerken (WSW). Twee “pilotwijken” werden in Velsen daarvoor als experiment naar
voren geschoven: Velserbroek en Zee- en Duinwijk.
Hiltje van Raalte, de coördinator, legde op 2 april aan het WPF uit hoe het werkte.
Een samenvatting:
Doel van het wijkteam is om de dienstverlening in de wijk gezamenlijk vorm te geven.
De voortgang van de wijkactieplannen uitvoeren en bewaken. Onder wijkactieplan wordt verstaan een
integraal en tweejarig plan waarin de beleidsplannen en uitvoeringsplannen van de actoren bij elkaar
gebracht zijn, aangevuld met de wijkanalyse.
Advies over de besteding van het budget voor initiatieven van de wijk.
Inventarisatie van de input van de wijkplatforms.
Benaderbaar voor het wijkplatform en andere bewoners(organisaties).
Het wijkteam bestaat uit een groep uitvoerende actoren per wijk:
Wijkagent.
Wijkbeheerder.
Woningcorporaties (afhankelijk van bezit in de wijk).
Stichting Welzijn Velsen.
Eventueel Wijkplatform in vergaderingen.
Het WSW moet leiden tot een betere communicatie en meer effectieve resultaten.
Het WPF Velsen-Noord functioneerde in 2008 volgens de traditionele afspraken.
Het WPF stond met een kraam op de jaarlijkse Thuismarkt om bekendheid te geven aan het doel en
de werkzaamheden.
Kees Koppenaal werd op 3 september voorgesteld als de nieuwe projectmanager Velsen-Noord als
opvolger van Peter van Langen.
Wijkagent Dick van de Kuijt vertrok per 1 november.
Per 1 november 2008 heeft de secretaris van het WPF Wiljan Domen haar functie wegens verhuizing
moeten beëindigen. Haar opvolger werd Henk Tamis.
De eindejaarsbijeenkomst werd gehouden in Café de Grote Hout.

E. De toekomst van het WPF.
Tijdens de vergadering van 28 oktober van de wijkplatforms met de Gemeente Velsen werd verteld dat
er in de toekomst geen plaats is voor het WPF in de huidige vorm. (zie de samenvatting onder punt D).
Aan het eind van het jaar was hierover nog steeds onduidelijkheid.
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Namens het Wijkplatform Velsen-Noord
L.J. Aardenburg
R. de Bot
M. Bussen
C. du Crocq
B. Keesen
J.H.M.. Kortekaas
A.M. Kortekaas-Kenniphaas
M.W. Koster-Heck
J. van Lelyveld
R. Nobels
E.J. Nolten
J. de Ruyter
H.P. Tamis
M.C.J. Tamis-Smit
H.M. Teske
A. Vergouw
J. Wassenaar
W. Wassenaar

Breesaperhof 52
Breesaperhof 44
Gildenlaan 87D
Wijkerstraatweg 47/B
Meerweidenlaan 61
Melklaan 48
Melklaan 48
Beecksanghlaan 36
Van Rijswijkstraat 7
Wijkerstraatweg 203
Stratingplantsoen 8zw
Wardenaarstraat 22
Wupperstraat 26
Verbindingsstraat 16
Meerweidenlaan 45
Grote Hout of Koningsweg 68
Watervlietstraat 35
Grote Hout of Koningsweg 26

Contactadres:
J.H.M. Kortekaas
Melklaan 48
1951 BT Velsen-Noord
T. 0251-228498
E. aenjkortekaas@quicknet.nl

Secretariaat:
H.P. Tamis
Wupperstraat 26
1966 XL Heemskerk
T. 0251-251984
E. hptamis@ziggo.nl
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1951 KH Velsen-Noord
1951 KH Velsen-Noord
1951 BW Velsen-Noord
1951 EB Velsen-Noord
1951 BW Velsen-Noord
1951 BT Velsen-Noord
1951 BT Velsen-Noord
1951 LR Velsen-Noord
1951 XG Velsen-Noord
1951 EE Velsen-Noord
1951 ET Velsen-Noord
1951 XR Velsen-Noord
1966 XL Heemskerk
1951 BH Velsen-Noord
1951 BW Velsen-Noord
1951 GT Velsen-Noord
1951 CG Velsen-Noord
1951 GS Velsen-Noord
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