
 
 
 
 
                       
 

           WIJKPLATFORM  VELSEN-NOORD 

 
     Secretariaat:   
     H.P. Tamis 

 Lessestraat 356                                                                  
 1966 SN  Heemskerk 
 T. 0251-251984 
 E. hptamis@ziggo.nl  

 
 

 
 

Jaarverslag 
2009 

 
 
 
 
 
 
 

CE  



 1 

 
 

INHOUD 
 
 
 
 
 
WERKWIJZE VAN HET WIJKPLATFORM 
 
 
1. Doelstelling. 
 
2. Periode van het verslag 
 
3. Vergaderfrequentie. 
 
4. Organisatie. 
 
5. Financiën. 
 
6. Communicatie. 
 
7. Sprekers. 
 
 
 
 
 
 
BEHANDELDE ONDERWERPEN 
 
 
A. Openbare Veiligheid en Verkeer. 
 
B. Openbare Ruimte. 
 

   C. Milieu. 
 
   D. Opmerkelijke feiten en ontwikkelingen.  
  

E. Toekomst. 
 
  

 
 
 
 
 
 
 



 2 

 
 

  WERKWIJZE VAN HET WIJKPLATFORM. 
 
1. Doelstelling. 
 
Het Wijkplatform Velsen-Noord, verder aangeduid als WPF, is een samenwerkingsverband tussen de 

Gemeente Velsen en de wijkbewoners van Velsen-Noord. Ons bestaan komt voort uit “Wijkgericht 

Werken”,  opgericht door de Gemeente Velsen. Wij worden door de Gemeente gefaciliteerd.  
De Gemeente Velsen heeft 10 wijken en elke wijk heeft een wijkplatform.  

Het WPF is geen rechtspersoon. De deelnemers van het WPF zijn vrijwilligers uit de wijk, maar ook 
ambtenaren, politie en politieke personen zijn regelmatig bij de vergaderingen aanwezig . 

Wij hebben min of meer een vaste kern, aangevuld met een aantal mensen dat incidenteel op de 

vergaderingen komt als een van de agendapunten hen aanspreekt. De vaste deelnemers hebben een 
taak of portefeuille. Alle vergaderingen zijn in principe openbaar. De deelnemers zijn geen afspiegeling 

van de wijk, maar kennen de wijk goed en weten wat er leeft onder de bevolking.  
Het WPF vergadert elke eerste woensdagavond van de maand om 19.30 uur in Dienstencentrum 

Watervliet aan de Doelmanstraat 34 te Velsen-Noord. De agenda wordt bepaald door de deelnemers, 
maar er zijn ook verzoeken van bedrijven en overheden om presentaties te doen. 

Ons doel is de leefbaarheid van Velsen-Noord te handhaven of, zo mogelijk, te verbeteren. Dit in het 

belang van en namens de bewoners. Dit bereiken wij door meningen en adviezen te geven aan 
overheden en bedrijven waardoor zij op de hoogte zijn van de mening en de leefsituatie van de 

bewoners. 
  

2. Periode van het verslag.   
 

Dit jaarverslag bestrijkt de periode van 1 januari 2009 tot en met 31 december 2009. 

 

   3. Vergaderfrequentie. 
 

Het WPF vergadert in principe elke eerste woensdag van de maand met uitzondering van de maand 
augustus waarin de zomervakantie valt. Indien nodig worden extra vergaderingen belegd, 

vergaderingen uitgesteld of afgezegd, afhankelijk van de situatie. 

In december wordt  een eindejaarsbijeenkomst georganiseerd. Dan is er geen vergadering. 

 
   4. Organisatie. 
 

Ongeveer 29 personen, inclusief wijkagent, wijkbeheerder, wijkwethouder,  

directie Crown Van Gelder N.V. , verslaggever Noordhollands Dagblad en projectmanager  
Velsen-Noord, vormen de vaste kern van het WPF.  

Het WPF heeft een voorzitter, een secretaris/notulist, een penningmeester en overige leden.  
De leden vertegenwoordigen een groepering of de buurt waarin zij wonen. 

In juni werd het systeem van portefeuilles weer in het leven geroepen. Er zijn zestien gevulde 

portefeuilles. 
De vergaderingen van het WPF zijn in principe altijd openbaar. 

In 2009 vond bij uitzondering een besloten vergadering plaats. 

 
   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 3) 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. 



 3 

 
   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.  

De externe communicatie betreft persberichten naar de diverse kranten in de IJmond. 

 
7. Sprekers. 

    
In 2009 waren negen sprekers aanwezig bij verschillende vergaderingen van het WPF voor een uitleg 

of een presentatie. 

Op 4 februari was de Peter Tol, districtshoofd van Rijkswaterstaat, uitgenodigd in verband met de 
problemen met de te hoog geladen vrachtwagens voor de Velsertunnel. (zie: A. Openbare Veiligheid  

en Verkeer). 
Ook op deze avond en op 1 juli sprak de heer Koekkoek van NUON over de reiniging van de 

schoorstenen. (zie: C. Milieu). 
De heer Jon Bellis, projectleider Westelijke Randweg Beverwijk N197, was op 4 maart, 1 juli en  

2 september om toelichting te geven. (zie: A. Openbare Veiligheid en Verkeer). 

Op 1 april gaf Barbara Schmitt, ruimtelijk ontwerpster van de Gemeente Velsen, uitleg over het 
“Voorlopig Ontwerp Wijkeroogparkbrug”. (zie: B. Openbare Ruimte). 

Tijdens de vergadering van deze avond stelde de nieuwe wethouder, van o.a. “Wijkgericht Werken”, 
Mevrouw Ineke Edzes-Altena zich aan het WPF voor. 

Tijdens de vergadering van 1 juli sprak de “Sociaal Wijkbeheerder” van de Gildenbuurt, de heer  

Michiel Deiman, over zijn werkzaamheden.  
Op 2 september sprak de heer Jos van Haarlem over het initiatief voor “De deelauto” in Velsen-Noord. 

Ook op deze avond gaf Astrid Kruiswijk, mede-projectleidster van het “Maatjesproject 
Midden-Kennemerland”  van Stichting Welzijn in Beverwijk, informatie over dit project. 

Een andere spreker op deze avond was de heer Richard van Hardeveld, beleidsmedewerker Water en 

Riolering Gemeente Velsen.(zie: C. Milieu). 
 

 
 

  BEHANDELDE ONDERWERPEN. 
 

   A.  Openbare Veiligheid en Verkeer. 
 
   Het jaar 2009 stond in het teken van de aanleg van de Westelijke Randweg Beverwijk N197. 
   Vanaf 1 mei tot en met 31 oktober had het verkeer van en naar Velsen-Noord rekening te houden met 

omleidingen en afzettingen van wegen. Dit leidde tot diverse overlast met als dieptepunt het wegvallen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
van de verlichting op de alternatieve fiets- en looproute, de Emplacementsweg, op 21 augustus. 

   Ook gedurende de direct daaropvolgende drie dagen was Velsen-Noord deels verstoken van de 
buitenwereld. 

 De fietsers en voetgangers vanuit Velsen-Noord naar Beverwijk en andersom, stuitten tijdens deze 

periode van omleidingen vaak op gevaarlijke en onoverzichtelijke situaties. 
   Daarom had het WPF met de wethouder van Verkeer van Beverwijk, de heer F. Mosk, op 19 oktober 

 een onderhoud. Door het WPF werd aangedrongen bij de wethouder om tijdige voorlichting te geven 
over toekomstige veranderingen in de verkeersroutes van fietsers en voetgangers van en naar   

   Velsen-Noord. 

   De projectleider van de N197, de heer Jon Bellis, is op drie vergaderingen geweest om toelichting te 
geven over de voortgang van het project en om de problemen met het WPF te bespreken.  
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   Het WPF volgt immers nauwgezet de aanleg van de Westelijke Randweg Beverwijk N197. 
 Het heeft zich o.a. ingezet voor de realisering van geluidwerende voorzieningen bij de Beecksanghlaan 

die niet in de planning lagen.  
 Halverwege april werd een “Informatiecentrum WRB N197” geopend bij de Caegpoort van Corus. 

 De aanleg van de WRB N197 lag geheel op schema waardoor de werkzaamheden m.b.t. Velsen-Noord 

eind oktober konden worden afgerond. 
Ter afsluiting van deze fase van de werkzaamheden werd door de Provincie een receptie op 17 

december aangeboden aan de diverse betrokken instanties, in een restaurant aan de Wijkerstraatweg. 
Ook de voorzitter van het WPF was daarbij aanwezig. De bewoners van Velsen-Noord mochten een 

kerststol  in ontvangst nemen in een feesttent aan de Emplacementsweg. 
De alternatieve fietsroute over de Emplacementsweg wordt overgenomen door de Gemeente Velsen en 

blijft bestaan zolang er geen nieuwe bestemming is voor het Emplacement. 

                                                                                                                                                                                                                                                                           
De te hoog geladen vrachtwagens voor de Velsertunnel geven ook in 2009 overlast in de 

Wijkeroogparkbuurt. De procedure: Zij die gebruik willen maken van de Velsertunnel, worden 
gealarmeerd door Rijkswaterstaat en worden omgeleid via een zogenoemd “wrakkenweggetje” naar 

een “wrakkenplaats”.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

Daarvandaan zoeken zij hun verdere weg door Velsen-Noord om hun weg voort te kunnen zetten. 
Dit veroorzaakt schade aan o.a. het wegdek en geparkeerde auto’s.  

Het districtshoofd van Rijkswaterstaat, de heer Peter Tol, is op 4 februari bij de vergadering geweest 
en deelde mee dat RWS niet verantwoordelijk is voor een afvoerroute en derhalve daarvoor geen geld 

zou reserveren. 

   De verwezenlijking van de Concordiaweg heeft het probleem voor Velsen-Noord voor een deel 
opgelost. Deze weg is op 11 mei 2009 opengesteld voor het verkeer. 

 
 Op dezelfde dag is een hoogteportaal op de Grote Hout- of Koningsweg geplaatst. 

 
 Rond deze tijd werd ook het eerste deel van de reconstructie van de Pontweg afgerond. 

 Aan de oostkant van de Reyndersweg komt een fietspad. Ook de uitbreiding van parkeerplaatsen zal 

de toegang naar het strand van Velsen-Noord meer aantrekkelijk maken. 
 

 De spoortunnel was, wegens werkzaamheden, de maand augustus gesloten. 
 

 Op 8 oktober 2008, tijdens de vergadering van het Wijkplatform, deed de toenmalige burgemeester 

   P.A.G. Cammaert de toezegging dat het tunneltje onder het Gildenspoor in het voorjaar van 2009 
gedicht zou worden. Bij sluiting van dit jaar is dat nog niet geschied.  

   De plek is een bron van vervuiling en criminaliteit geworden. 
 

 Na een enquête onder de bewoners van de Gildenbuurt door Wijkbelangen, over de mogelijkheid van 
het verleggen van het Gildenspoor, kwamen B & W van Velsen tot het besluit van de verlegging af te 

zien. De verlegging zou de verwezenlijking van dringende projecten doen vertragen. 

 

 
   B.  Openbare Ruimte. 
 
 In april gaf de ruimtelijk ontwerpster van de Gemeente Velsen Barbara Schmitt (zie 7. Sprekers) 

toelichting, tijdens de vergadering van het WPF, over de te bouwen voetgangersbrug over de A22. 
 De brug krijgt de naam ”Wijkeroogparkbrug” en komt te liggen in het verlengde van de 

Meerweidenlaan. Het project wordt gefinancierd door de Provincie Noord-Holland. Eigenaren worden 

de Gemeente Velsen, de Gemeente Beverwijk en Rijkswaterstaat. De brug zal in 2010 gebouwd 
worden. 

 Naast de brug over de A22 op de Wijkermeerweg bij de “tunnelbak” komt, in het kader van het  
      Groen- en Waterplan, een fietsersbrug. 

 
 Zowel de aanleg van de Westelijke Randweg Beverwijk N197 als het verwezenlijken van het  

      Groen- en Waterplan waren de oorzaak dat in Velsen-Noord honderden bomen werden gekapt. 
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 Het stroompje Scheybeek krijgt een andere loop. Het gaat niet meer uitmonden in de Pijp maar in het 
Noordzeekanaal.  

 Op 8 april was een informatiebijeenkomst georganiseerd over het Groen- en Waterplan in Watervliet. 
 

 Door veranderingen in het gebied aan het eind van de Wijkerstraatweg en de Grote Hout- of 

Koningsweg, bij het Noordzeekanaal, is een groot stuk “vergeten grond” ontstaan. 
 De omwonenden hadden inspraak in de herinrichting van de grond en konden hun wensen bekend 

maken. 
 Aan het eind van het jaar nam de Gemeente Velsen uiteindelijk de beslissing over de inrichting en 

noemde het gebied “Rollantsplein”. 
 Het plein wordt in het voorjaar van 2010 ingericht. De beplanting geschiedt in het najaar van 2010 en 

begin 2011 zal het plein klaar zijn. 

 
 Eind april heeft de nieuwbouw in de Ladderbeekstraat een aanvang genomen. 

 
 De Bornstraat, de Van Diepenstraat, de Doelmanstraat, het Van Saelenplantsoen, de Van Kalkarstraat 

en de Smidt van Gelderstraat werden heringericht. 

 
 De entree van het “Nachtengalenlaantje”, tussen de Beecksanglaan en de volkstuinen, werd verlegd. 

 
 Op 7 oktober 2009 luidden de heer A. Duineveld (voorzitter van voetbalclub FC-Velsenoord) en de heer  

 B. van der Kolk (voorzitter van handbalvereniging  HCV’90) de noodklok over de problemen bij 
Sportcomplex Rooswijk. Er was sprake van brandstichting, inbraak, vandalisme, vuilstort en slecht 

onderhoud van de entree.  

 De vertegenwoordigers van de Gemeente Velsen en enkele politieke partijen, aanwezig  bij de 
vergadering van het WPF, gaven aan hen een gewaardeerd advies in deze problematiek. 

 
 Op 9 december werd de speel- en sportplek op het Stratingplantsoen officieel in gebruik genomen door 

de wethouders AnneMieke Korf en Annette Baerveldt. 

 
 De Staalhavenweg werd door Corus eind dit jaar verkocht aan de Gemeente Velsen. 

 
 Het licht ging op groen voor de aanleg van een tweede zeesluis bij IJmuiden op 14 december 2009 op 

besluit van de Provinciale Staten van Noord-Holland. 

 
 Het bedrijventerrein “Grote Hout” is dit jaar tot ontwikkeling gekomen, al staan de bedrijven nog niet 

in de rij om zich daar te vestigen. 
 

 

 
  C. Milieu. 

       
Eind dit jaar sloot de kunstmestfabriek DSM Agro op het Corus-terrein. Daarmee kwam ook een einde 

aan de ammoniaktransporten via het spoor door Velsen-Noord. 

 
De goederenspoorlijn tussen Corus en het Emplacement Beverwijk is door de Milieudienst IJmond 

aangemeld bij het Ministerie van VROM. 
Dit heeft als gevolg dat de spoorlijn nu valt onder het “Besluit Geluidhinder oktober 2006”. 

De spoorlijngegevens worden opgenomen in het zogenoemd “akoestisch boekje”. De geluidsbelasting 
kan nu in de woningen aan de Beecksanghlaan worden vastgesteld. 

 

 
Eind 2008 kreeg de Gildenbuurt een tweede roestregen over zich heen van de NUON. Deze keer was 

de blauwe centrale de schuldige. Daarvoor was de rode centrale de oorzaak van de overlast. 
De heer Koekkoek van NUON (zie 7. Sprekers) was op uitnodiging van het WPF op 4 februari aanwezig 

voor een verklaring van die roestuitstoot door NUON. 
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In feite was zijn uitleg een herhaling van wat zijn collega de heer N. Oden in november 2008 had 
verteld maar nu lag de nadruk op de reiniging die met de grootst mogelijke zorgvuldigheid geschiedt. 

Hij kon echter een volgend incident niet uitsluiten. 
Voor de prioriteit bij NUON voor het woon- en leefklimaat van de inwoners van Velsen-Noord, gaf het 

WPF de heer Koekkoek een compliment. 

In juni 2009 diende een derde roestregen zich aan. De heer Koekkoek uitte opnieuw zijn 
verontschuldigingen op de vergadering van 1 juli. Hem restte alleen een zeer gedetailleerde uitleg over 

de werking en reiniging, die in samenwerking met Corus wordt uitgevoerd, van de blauwe centrale  
te geven. 

In het najaar van 2009 werd bekend dat Corus een eigen warmtecentrale gaat bouwen waardoor 
NUON geen gebruik meer zal maken van hoogovengas maar voornamelijk van aardgas. 

Een roestregen zal in de toekomst dan tot het verleden behoren. 

 
 

De riooloverstort in het Wijkeroogpark en de wateroverlast rond de Meerweidenlaan, waren de 
onderwerpen van toelichting door de heer Richard van Hardeveld, beleidsmedewerker Water en 

Riolering Gemeente Velsen (zie: 7. Sprekers) tijdens de vergadering van 2 september. 

Vanaf 23 januari tot en met 26 mei is hard gewerkt aan het voorkomen van toekomstig wateroverlast. 
Het systeem van overstort werkt nu goed en de waterkwaliteit is verbeterd. 

 

 
 

D. Opmerkelijke feiten en ontwikkelingen. 
 
 Op de vergadering van 4 februari stelde Arnold H. Los zich voor aan het WPF als de nieuwe 

“projectleider gebiedsontwikkeling”.  

 

 Op 4 februari trad wethouder mevrouw Margo Bokking af. Zij werd enkele dagen later opgevolgd door 
mevrouw Ineke Edzes-Altena die bijna het volledige takenpakket, inclusief Wijkgericht Werken, van 

haar voorgangster overnam. 
 Op de vergadering van april was de nieuwe wethouder aanwezig bij de vergadering van het WPF 

 
 De laatste jaren vergadert het WPF in Dienstencentrum Watervliet aan de Doelmanstraat 34 in  
   Velsen-Noord. 

 Op 1 mei heeft de beheerder van dit centrum, de heer Bram Vergouw, na 23 jaar de fakkel 
overgedragen aan mevrouw Jenneke Valentijn.  

   Ria, zijn vrouw, blijft de koffie tijdens de vergaderingen van het WPF en de overige bardiensten 

verzorgen.  
 

 Ook dit jaar stond het WPF met een kraam op de jaarlijkse Thuismarkt op 20 juni. 
 De belangstelling was groot. De “stand” zal in de toekomst met meer vrijwilligers bemand moeten 

worden om de vele vragen van het publiek goed te kunnen beantwoorden. 
  

 Het WPF was aanwezig bij het afscheidsfeest van burgemeester P.A.G. Cammaert op 15 september in 

de Stadsschouwburg Velsen. 
 Op 24 september werden de welkomsthanden geschud met de nieuwe burgemeester F.M. Weerwind. 

 
 Per 1 oktober 2009 heeft Wijkbelangen zich opgeheven. 

 

De eindejaarsbijeenkomst werd op 9 december gehouden in Café de Grote Hout. 
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E. De toekomst van het WPF. 
 

   Dit jaar werden vanuit de Burgerparticipatie en het “Wijkgericht Werken” twee conceptnota’s naar 
voren geschoven: “De Burger Is Het Waard”  en “Inspraak en Samenspraak”. 

   Aan het eind van het jaar werd duidelijk dat deze nota’s het niet zouden halen. 
 Daarvoor in de plaats liggen de nota “We houden contact” en de notitie “Wijkgericht Werken” klaar. 

 Het concept “Wijkgerichte Dienstverlening” werd met de raadsessie van 17 december 2009 definitief. 
  

 

 
 

   
 
 

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 
R. Duits                                  Beecksanghlaan 32   1951 LR  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 

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 Ruijter   Wardenaarstraat 22   1951 XR  Velsen-Noord 
H.P. Tamis   Lessestraat 356              1966 SN  Heemskerk  

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 

J. Wassenaar   Watervlietstraat 35   1951 CG  Velsen-Noord 
W. Wassenaar   Grote Hout- of Koningsweg 26  1951 GS  Velsen-Noord 

 
 
Contactadres: 

  
J.H.M. Kortekaas 

Melklaan 48 

1951 BT Velsen-Noord 
T.  0251-228498 

E. aenjkortekaas@quicknet.nl 
 

Secretariaat: 

H.P. Tamis 
Lessestraat 356 

1966 SN  Heemskerk 
Tel. 0251-251984 

E. hptamis@ziggo.nl 

mailto:aenjkortekaas@quicknet.nl
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