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

Gemeente Velsen en de wijkbewoners van Velsen-Noord. Het bestaan komt voort uit “Wijkgericht 
Werken”, opgericht door de Gemeente Velsen. Het WPF wordt door de Gemeente gefaciliteerd.  

De Gemeente Velsen had tien wijken. De Gemeente is vorig jaar overgegaan van tien naar zes wijken. 

De beide Santpoorten en delen van IJmuiden zijn samengevoegd als wijk. De tien wijkplatforms zijn 
wel blijven bestaan. Het WPF is geen rechtspersoon. De deelnemers van het WPF zijn vrijwilligers uit 

de wijk, maar ook ambtenaren van de Gemeente, agenten van politie en politieke personen zijn 
regelmatig bij de vergaderingen aanwezig. 

Het Wijkplatform heeft een vaste kern, aangevuld met een aantal mensen dat soms op de 
vergaderingen komt als een van de agendapunten hun belangstelling heeft. 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 wijksteunpunt 

Watervliet aan de Doelmanstraat 34 te Velsen-Noord. De agenda wordt bepaald door de deelnemers 
door het aandragen van agendapunten. Bedrijven en overheden worden gevraagd om presentaties te 

verzorgen. Soms nemen zij daarin zelf het initiatief.   

Het doel van het Wijkplatform is de leefbaarheid van Velsen-Noord te handhaven of te verbeteren. Dit 
in het belang van de bewoners van Velsen-Noord. Het WPF geeft meningen en adviezen aan 

overheden en bedrijven waardoor zij op de hoogte zijn van wat er leeft onder de bewoners. 
  

2. Periode van het verslag 
 

Dit jaarverslag bestrijkt de periode van 1 januari 2010 tot en met 31 december 2010. 

 

   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 25 personen, inclusief de wijkagenten, de wijkbeheerder, de wijkwethouder,  
de directie Crown Van Gelder Papier N.V., de verslaggever van het Noord-Hollands Dagblad en de 

projectmanager Velsen-Noord, vormen de vaste kern van het WPF. Het WPF bestaat uit een voorzitter, 

een secretaris/notulist, een penningmeester en de overige leden. Sommige leden vertegenwoordigen 
een groepering of de buurt waarin zij wonen. Er zijn zestien gevulde portefeuilles. Dit jaar kwam de 

portefeuille “Fietsbeleid” daarbij. 
De vergaderingen van het WPF zijn in principe altijd openbaar. 

Op 2 juni 2010 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 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. Het jaar 2010 werd afgesloten met een negatief saldo. 

(het positieve saldo werd gehaald uit het boekjaar 2009). 
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   6. Communicatie 
   
   De interne communicatie geschiedt bijna uitsluitend per e-mail. Leden zonder e-mailadres ontvangen 

de agenda, de notulen en belangrijke berichten per post of telefoon. 
De interne communicatie betreft berichten tussen leden onderling en met de Gemeente, instellingen  
en bedrijven.  

De externe communicatie bevat persberichten naar de diverse kranten in de IJmond en het geven van 
interviews op de radio. 

 
7. Sprekers 

    
   Het WPF nodigt bedrijven en instellingen uit om een voorlichting te geven. Ook komt voor dat zij zelf 

vragen om een presentatie te mogen houden. 
In 2010 waren zeven sprekers aanwezig bij verschillende vergaderingen van het WPF voor een uitleg 

of een presentatie. 
Op 3 februari was Thea Olivier, economisch medewerkster bij de Gemeente Velsen, aanwezig op de 

vergadering. Een ondernemer uit Velsen-Noord had haar benaderd met een voorstel om een 
Weekmarkt in Velsen-Noord op te zetten op elke dinsdag van de week. Het Wijkplatform stond positief 

tegenover dit plan en stelde voor dat de Gemeente de bewoners schriftelijk op de hoogte zou brengen.  

Ook op deze avond hield Gert-Jan Huijbens een betoog over het “Politiek Café” (zie C. Opmerkelijke 
feiten en gebeurtenissen). 

Op 7 april kwam de wethouder Ineke Edzes-Altena op bezoek. Zij heeft ook de “Wijkgerichte 
Dienstverlening” in haar portefeuille. 

De nieuwe wijkwethouder is Robert te Beest. Hij stelde zich op 12 mei voor aan het Wijkplatform. 

Hij is de wijkwethouder van Velsen-Noord en Santpoort-Noord. 
Op 7 juli waren drie vertegenwoordigsters van de Milieudienst IJmond, (José Gies, Diana Minneboo  

en Brigitte Veldhuis) aanwezig op de vergadering voor een presentatie (zie C. Milieu). 
Op 6 oktober kwam de heer H. Koekkoek van NUON uitleg geven over de herhaalde uitstoot van roest 

over Velsen-Noord (zie C. Milieu). 

 

 
 

  B. BEHANDELDE ONDERWERPEN. 
 

  1.  Openbare Veiligheid en Verkeer 
 
   Ook het jaar 2010 stond in het teken van de aanleg van de Westelijke Randweg Beverwijk N197. 

   Het WPF volgde nauwgezet de aanleg van de Westelijke Randweg. 
   De weg werd in juli 2010 opengesteld. 

   Het ontbreken van veilige fiets- en voetgangersoversteekplaatsen op de Wenckebachstraat, leidt tot 
gevaarlijke situaties. Tot het eind van dit jaar is daar geen verandering in gekomen. 

   Begin dit jaar werd het tunneltje onder het Gildenspoor uiteindelijk gedicht. 
Door de komst van de weekmarkt op de Wijkerstraatweg is ook de vraag ontstaan naar een 

voetgangersoversteekplaats. Deze is nog niet gerealiseerd.                                                                                                                                                                                                                                                       
Door de totstandkoming van de Concordiastraat is het probleem met het vrachtverkeer door het 
bewoonde gedeelte van Velsen-Noord deels opgelost. Deze weg is op 11 mei 2010 open gegaan voor 

het verkeer. 
Tussen de Wijkermeerweg en de Concordiastraat is de Vletterliedenstraat gekomen. De officiële status 

daarvan is nog niet duidelijk. Door frequente wegwerkzaamheden doet het probleem van de 

aanwezigheid van vrachtwagens zich echter weer voor in het centrum. 
   In mei werd het eerste deel van de reconstructie van de Pontweg afgerond. 

   In oktober begon het tweede deel van deze werkzaamheden. 
De Staalhavenweg, gekocht door de Gemeente van Tata Steel (Corus), werd in september en oktober 

gerenoveerd. 
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   Aan de oostkant van de Reyndersweg kwam een fietspad. Ook de uitbreiding van het aantal 
parkeerplaatsen zal de toegang naar het strand van Velsen-Noord meer aantrekkelijk maken. 

      In de Beecksanghlaan werden de obstakels (“straatmeubilair”) in de straat verwijderd. 
       

   

2.  Openbare Ruimte 
 
 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. 

 Het stroompje Scheybeek krijgt een andere loop. Het gaat niet meer uitmonden in de Pijp maar in het 

Noordzeekanaal. Het Wijkeroogpark, onderdeel van het plan, kampte met veel tegenslagen. 
De volgende problemen deden zich o.a. voor: Een shovel was plots weggezakt in de grond nabij de 

spoortunnel. Ondergrondse leidingen werden aangetroffen waarvan men de herkomst niet wist en de 
winter liet zich duchtig zien. 

De bewoners van de Beecksanghlaan kregen het voor elkaar dat de aarden wal langs de WRB N197 
verlengd werd. Ook hielden zij de vinger aan de pols bij de keuze van de beplanting. 

Het recreatieve fiets- en voetpad langs de volkstuinen zal rigoureus worden opgeknapt. 

Op 13 januari 2010 was de laatste bijeenkomst voor de omwonenden rond het gebied “Rollantsplein”. 
 Het plein werd in het voorjaar van 2010 ingericht. De beplanting geschiedde in het najaar van 2010 en 

in het begin van 2011 zal het plein klaar zijn.  
      De dagverzorging in “De Schulpen” werd begin dit jaar gesloten. 

Dinsdag 13 april was de start van de Weekmarkt op de Wijkerstraatweg. Gezien het aantal bezoekers 

in de rest van het jaar, is dit een goed initiatief geweest (zie: 7. Sprekers). 
De nieuwbouw in de Ladderbeekstraat werd dit jaar voor de zomer afgerond. De werkzaamheden aan 

het riool en het ontbreken van een goede vuilafvoer vormen de oorzaak voor veel problemen. 
      Dit jaar is begonnen met de herbouw van het afgebrande pand Geelvinckstraat 81. 

      Op 14 december was een inloopavond georganiseerd door de Gemeente Velsen om informatie te 

geven over de nieuwbouwplannen op de plek van De Schouw in de Gildenbuurt. 
 

    

   3. Milieu 
       

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

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

Op 7 juli waren drie vertegenwoordigsters van de Milieudienst IJmond, (José Gies, Diana Minneboo  
en Brigitte Veldhuis) aanwezig op de vergadering voor een presentatie (zie: 7. Sprekers). 

Als documentatiemateriaal hadden zij een aantal exemplaren van het “Jaarverslag 2009 Milieudienst 
IJmond” en de folder “Milieuklachten Gemeente Velsen” meegenomen. 

Op 18 augustus viel weer een roestregen van de NUON over Velsen-Noord. Op 26 augustus daalde een 
wolk van ijzerdeeltjes over Velsen-Noord en Beverwijk neer. De herkomst hiervan is tot nu toe 

onduidelijk. De heer Harold Koekkoek van NUON gaf op 6 oktober wederom uitleg op de vergadering 

over de roestuitstoot. Pas na 2012 zal Tata Steel (Corus) een eigen energiecentrale in gebruik gaan 
nemen waardoor NUON zal overschakelen op aardgas. De vermindering van de roestuitstoot zal dan 

moeten blijken (zie: 7. Sprekers). 
 

 

4. Interne organisatie 
 

Op 23 maart was de eerste vergadering van het Wijkteam Velsen-Noord, waarin ook het Wijkplatform 
vertegenwoordigd is. Met een “projectformulier” kunnen plannen die ontstaan zijn binnen het WPF, 

aangevoerd worden binnen het Wijkteam. Besprekingen en evaluaties over de rol van het Wijkplatform 

binnen het Wijkteam, vinden eind dit jaar en begin volgend jaar plaats met de burgemeester  
F. Weerwind en wethouder R. te Beest. 
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Laatst genoemde, de nieuwe wijkwethouder van Velsen-Noord, is aanwezig op de vergadering van 12 
mei 2010. Hij is de opvolger van AnneMieke Korf die in mei van dit jaar aftrad als wethouder. 

Zijn collega, wethouder Annet Baerveldt voor sportzaken, gaat zich inzetten voor Sportpark Rooswijk. 
Op 2 juni leidde Chistel du Crocq een besloten vergadering van het Wijkplatform. Deze vergadering 

stond in het teken van het naderende aftreden van de voorzitter Jos Kortekaas en de voorbereiding tot 

het vinden van een opvolger. Het voorzitten van deze avond was haar laatste handeling voor het WPF. 
Op de vergadering van 3 november van het WPF werd Hilbrand Zuidema als enige kandidaat met 

meerderheid van stemmen benoemd tot nieuwe voorzitter van het WPF per 1 januari 2011. 
De huidige voorzitter Jos Kortekaas nam afscheid op de “Oudejaarsviering” in café De Grote Hout. 

 
 
 

   C. OPMERKELIJKE  FEITEN EN ONTWIKKELINGEN 
 
Twee leden van het Wijkplatform overleden dit jaar:  

Hanny Buijsman-Schuijt (65) op 3 maart en Johanna van Lelyveld (60) op 27 juli.  
Op 2 juni nam Christel du Crocq wegens drukke werkzaamheden afscheid als lid van het Wijkplatform. 

Het WPF organiseerde op 10 februari een “Politiek Café” voor de bewoners van Velsen-Noord in  
De Mel. Zes onderwerpen werden besproken: De gevolgen van het niet doorgaan van de bouw van de 

Wijkeroogparkbrug, de Multifunctionele Accommodatie (MFA), Sportpark Rooswijk, de woningbouw,  

de Wijkermeerweg en de “sociale cohesie” van Velsen-Noord (zie: 7. Sprekers). 
De avond werd door tachtig mensen, voornamelijk bewoners, bezocht. 

Begin dit jaar werd De Stichting Vrienden van Velsen-Noord opgericht (SVvVN). Enkele van hun leden  
zijn vaste bezoekers geworden van de vergadering van het WPF. 

De voorzitter Jos Kortekaas gaf twee maal dit jaar een interview bij Radio Seaport. 

Op 19 augustus vond de intocht van “Sail 2010” plaats. Stuwadoorsbedrijf MEA had zijn kade 
beschikbaar gesteld voor de ouderen uit Velsen-Noord. Een groep van vijfenzeventig personen werd in 

twee ritten met de bus van SVvVN van Woon- en Zorgcentrum "De Schulpen" naar de kade van MEA 
vervoerd om het schouwspel te kunnen bekijken. Ondanks problemen met een sluisdeur, waardoor de 

meeste boten te laat binnenkwamen, werd het gezellig. De stoelen waren al geplaatst en een 
accordeonkwartet zorgde voor een stukje passende muziek. Na afloop zijn de mensen met de bus bij 

wijksteunpunt "Watervliet " afgezet waar voor een klein bedrag een lunch was georganiseerd. 

Door tussenkomst van de Gemeente Velsen kon gratis gebruik gemaakt worden van de kade van MEA.  
Per 1 september droeg verslaggever Frank Buurman het journalistieke stokje over aan Guusje Tromp. 

In september ging “Visie op Velsen 2025” van start. Diverse leden van het WPF waren bij de 
bijeenkomsten aanwezig. 

Op 28 september 2010 was er een kennismakingsgesprek met de nieuwe wijkwethouder Robert te 

Beest en de voorzitters van de wijkplatforms van de Gemeente Velsen in het gemeentehuis.  
De burgemeester F.M. Weerwind nodigde op 1 november 2010 alle voorzitters van de wijkplatforms uit 

voor een eerste gesprek over “Burgerparticipatie” en “Wijkgericht Werken”. Het tweede gesprek volgde 
op 6 december met drie wijkplatformvoorzitters, onder wie Jos Kortekaas. Het derde en vierde gesprek 

zullen plaatsvinden in januari en februari 2011. 
Op 3 november 2010 werd de “Speerpuntenlijst van het Wijkplatform Velsen-Noord” aangeboden aan 

de wijkwethouder Robert te Beest met de volgende punten: 

 
1. Brede School    

2. Uitkopen en verplaatsen bedrijven Wijkermeerweg  
3. Sloop en nieuwbouw Gildenbuurt 

4. Wateroverlast  

5. Veilige route langzaam verkeer  
6. Parkeerdruk winkelcentrum 

7. Vletterliedenstraat 
 

De eindejaarsbijeenkomst werd op 8 december gehouden in Café De Grote Hout. Tevens werd die 

avond afscheid genomen van de voorzitter van het Wijkplatform Jos Kortekaas en de penningmeester  
Ans Kortekaas. Jos is zes jaar en zes maanden voorzitter geweest. 
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D. TOEKOMST VAN HET WIJKPLATFORM 
 

    

 Dit jaar werd gewerkt met de nota “We houden contact” en de notitie “Wijkgerichte Dienstverlening”. 

Besprekingen en evaluaties over de betekenis van het Wijkplatform en over de rol binnen het 
Wijkteam, worden begin volgend jaar voortgezet met de burgemeester F. Weerwind en wijkwethouder  

R. te Beest. 
 

 
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 KP  Velsen-Noord 
C. du Crocq    Wijkerstraatweg 47/B   1951 EB  Velsen-Noord 
R. Duits                                               Beecksanghlaan 32    1951 LR  Velsen-Noord 
Hans Jaspers    Wijkerstraatweg 142   1951 EK  Velsen-Noord 
B. Keesen     Meerweidenlaan 61    1951 BW Velsen-Noord 
J.H.M. Kortekaas (voorzitter t/m 2010)  Melklaan 48    1951 BT  Velsen-Noord 
A.M. Kortekaas-Kenniphaas (financiën t/m 2010) Melklaan 48    1951 BT  Velsen-Noord 
M.W. Koster-Heck    Beecksanghlaan 36    1951 LR  Velsen-Noord 
R. Nobels     Grote Hout- of Koningsweg 44  1951 GT  Velsen-Noord 
E.J. Nolten    Stratingplantsoen 8zw   1951 ET  Velsen-Noord 
J. de Ruijter    Wardenaarstraat 22    1951 XR  Velsen-Noord 
Herman Slotman    Melklaan 34    1951 BT  Velsen-Noord 
H.P. Tamis (secretaris)   Lessestraat 356                 1966 SN  Heemskerk  
M.C.J. Tamis-Smit    Ladderbeekstraat 28                   1951 BM  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 
H. Zuidema (voorzitter)   Zeeuwstraat 12    1951 XN  Velsen-Noord 
 

 
 

Contactadres: 
  
Voorzitter:    Secretaris:     
Hilbrand Zuidema    Henk Tamis 
Zeeuwstraat 12    Lessestraat 356 
1951 XN Velsen-Noord   1966 SN Heemskerk 
0251-228286 / 06-27307722   0251-251984 
voorz.wijkplatform@quicknet.nl  hptamis@ziggo.nl    
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