WIJKPLATFORM VELSEN-NOORD

Jaarverslag 2015

Functie van het wijkplatform
Het wijkplatform Velsen-Noord is een overlegorgaan (geen rechtspersoon) bestaande uit een
groep betrokken wijkbewoners die zich vrijwillig inzet voor de wijk. Het wijkplatform heeft
contact met de bewoners van Velsen-Noord, gemeente Velsen en Beverwijk, bedrijven in de
directe omgeving zoals Crown Van Gelder, Nuon en Tata Steel, Stichting Welzijn Velsen
(waaronder wijkcentrum de Stek), sportpark Rooswijk en meer instanties.
Voor de gemeente is het wijkplatform een belangrijke samenwerkingspartner. De
deelnemers van het wijkplatform weten wat er in de wijk gebeurt en wat belangrijk is voor de
bewoners. De gemeente Velsen wil die kennis en ervaring benutten en beschouwt de
wijkplatforms, naast andere maatschappelijke organisatie en groepen die opkomen voor de
belangen in de wijk, als één van de deelnemers bij beleidsontwikkelingen.
Door het wijkplatform te raadplegen krijgt de gemeente een aanvullend beeld over wat er
leeft onder de Velsen-Noordse bevolking en is een belangrijke graadmeter van hoe de
inwoners denkt over bepaalde zaken.
Op dit moment zijn er 8 wijkplatforms actief in Velsen, namelijk: Velsen-Noord, Zee- en
Duinwijk, IJmuiden-Noord, IJmuiden-West, Velsen-Zuid, Driehuis, Santpoort-Noord,
IJmuiden-Zuid.
De voorzitter van het wijkplatform neemt ongeveer 6x per jaar deel aan het overleg met het
wijkteam. In het wijkteam zijn politie, gemeente, Stichting Welzijn en de woningcorporaties
vertegenwoordigd. Het wijkteam komt 2x per jaar met de zogenaamde wijkmobiel naar
Velsen-Noord toe. Via de wijkmobiel wil het wijkteam met de buurtbewoners praten over de
leefbaarheid in de wijk en of het er schoon, veilig en sociaal is. Inwoners kunnen informatie
vinden en vragen stellen over bijvoorbeeld inbraakpreventie, groenadoptie en wijkinitiatieven,
maar ook over woningcorporaties en welzijnswerk.

Vergaderfrequentie
Het wijkplatform vergadert op elke eerste woensdagavond van de maand, met uitzondering
van augustus en december in wijkcentrum de Stek (voorheen De Mel/Watervliet). De
vergaderingen van het wijkplatform zijn openbaar. Het wijkplatform bestaat uit een vaste kern
van ongeveer 20 personen. De meeste leden van de vaste kern hebben een specifieke taak
of portefeuille. Daarnaast bezoeken ook de wijkagent, de wijkwethouder, de relatiemanager,
verslaggever van het Noord-Hollands Dagblad en vertegenwoordigers van de politieke
partijen van Velsen de vergaderingen geregeld.
De secretaris roept de deelnemers van het wijkplatform maandelijks op om eventuele
agendapunten in te dienen. Samen met de voorzitter stelt de secretaris de agenda op en
verspreidt deze onder de deelnemers en overige geïnteresseerden. Na afloop van de
vergadering werkt de secretaris de notulen uit en stuurt deze rond.
Het doel van het wijkplatform is de kwaliteit van wonen en het welzijn van de bewoners in
Velsen-Noord te handhaven en te verbeteren. Het wijkplatform probeert te inventariseren
welke uitdagingen/problemen er in de wijk zijn. Waar mogelijk geeft het wijkplatform
adviezen hoe en bij wie inwoners eventuele problemen kunnen aankaarten. Indien inwoners
geen gehoor krijgen bij overheden of bedrijven, neemt het wijkplatform actie. De voorzitter
kan bijvoorbeeld onderwerpen in het wijkteam aan de orde brengen. Ook de
portefeuillehouders en/of de secretaris kunnen waar nodig actie ondernemen.
In december is er een extra bijeenkomst geweest in verband met het presenteren van de
uitkomsten van de enquête naar de leefbaarheid in Velsen-Noord (hierover later meer).
Op 11 december 2015 vond de eindejaarsbijeenkomst plaats in Brasserie Het Concept.
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Interne organisatie
Het wijkplatform Velsen-Noord bestaat uit Leo Aardenburg (voorzitter), Ingrid Stoetzer
(penningmeester), Hester Zonneveld (secretaris), Jos Kortekaas (vice-voorzitter) en de vaste
leden. Daarnaast bezoeken verschillende inwoners al naar gelang de agendapunten die aan
de orde komen de vergadering. De meeste leden van de “vaste” kern beheren een
portefeuille.
De verschillende portefeuilles zijn:
Contacten Bedrijventerreinen (Wijkermeerweg, de Eendracht, De Grote Hout)
Contacten Milieudienst IJmond
Contacten Wijkbeheer
Contacten Welzijn Velsen
Contacten Wijkagenten
Contacten wijkplatforms
Contacten HVC
Contacten Woningcorporaties
Contacten Crown Van Gelder
Contacten Tata-Steel
Contacten Ondernemersvereniging Velsen-Noord
Contacten Provinciale Staten / Rijkswaterstaat
Contacten NUON
Contacten Verkeer & Veiligheid
Contacten Onderwijs
Contacten SVvVN
Contacten Ouderenbeleid & Huisvesting ouderen

Financiële organisatie en ondersteuning
De leden van het wijkplatform ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden.
Tijdens en na de vergadering zijn eventuele consumpties van de aanwezigen voor rekening
van het wijkplatform. Daarnaast worden kosten gemaakt door de voorzitter en de secretaris
vergoed. De gemeente geeft een financiële tegemoetkoming aan het wijkplatform ter hoogte
van € 2.000 per jaar.
Het jaar 2015 wordt afgesloten met een positief saldo van € 131,48.

Communicatie intern/extern
De communicatie verloopt via het secretariaat per e-mail of post. De secretaris verspreidt
relevante informatie onder de deelnemers. De portefeuillehouders staan in direct contact met
gemeente Velsen/Beverwijk of andere instanties en doen verslag tijdens de vergaderingen.
Op deze manier worden de ontwikkelingen en eventuele nieuwsfeiten genotuleerd en
vastgelegd.
Het wijkplatform heeft geen politieke uitstraling of voorkeur. Een (steun)fractielid, van een
willekeurige partij, biedt gedurende de vergadering van het wijkplatform een luisterend oor.
Hij of zij kan zo nodig een toelichting of advies geven over bepaalde onderwerpen of
procedures.

Sprekers tijdens de vergaderingen
Indien een onderwerp nadere uitleg of toelichting behoeft, worden bedrijven en overheden
hiervoor uitgenodigd. Ook ontvangt het wijkplatform soms verzoeken van bedrijven en/of
personen om inspraaktijd tijdens een vergadering.
In 2015 hebben de volgende bedrijven, instellingen, overheden, personen een toelichting
gegeven:
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Januari: Jerry Putman (Politie Velsen) inzake burgerparticipatie met als doel de
politietaak dichter bij de burger te organiseren. Hiermee wordt de samenwerking tussen
burgers en politie beter geregeld en versterkt. De heer Putman doet onderzoek naar de
criminaliteit in de regio. Conclusie het veiligheidsbeeld over Velsen-Noord wijkt niet af
van de andere wijken in de gemeente.
Maart: Karel Spaas inzake impact windmolens op de leefomgeving i.v.m. het (mogelijk)
plaatsen van windmolens langs het Noordzeekanaal ter hoogte van Velsen (landtong
Spuisluis). Tijdens de presentatie is een aantal onderwerpen besproken waaronder
mogelijke geluidshinder, effecten van slagschaduw, luchtverontreiniging en
veiligheidsrisico’s. Er wordt nader onderzoek verricht naar de effecten van windmolens
op de rookgassen uit de schoorstenen van Tata Steel. De vraag is of dit meer fijn stof
overlast in de omgeving gaat veroorzaken.
April: Geert Crielaard (afdeling Groen gemeente Velsen) inzake de groene buffer en de
groenvoorziening in Velsen-Noord in het algemeen. Vooraf hebben enkele deelnemers
van het wijkplatform vragen ingediend, die de heer Crielaard in de vergadering heeft
beantwoord. De vragen hadden betrekking op Wijckeroogpark, bomen langs
Concordiastraat en Westelijke randweg, Rolants plantsoen, kaalslag omgeving
Velsertraverse/tunnel, sportpark Rooswijk en plantsoen Melklaan/Geelvinckstraat.
Gedurende 2015 is het onderwerp groene buffer herhaaldelijk aan de orde gekomen.
Mei: Maaike Cortlever (Bibliotheek Velsen) heeft een toelichting gegeven op het besluit
om de anti kraakbieb op te heffen. Het wijkplatform is teleurgesteld over de sluiting van
de anti kraakbieb die ook gebruikt werd voor andere buurtactiviteiten. Het project heeft
nauwelijks de tijd/kans gekregen om zich te ontwikkelen. Mevrouw Cortlever heeft
voorgesteld om het concept, waarbij in de Plantaan/de Stek een uitleenpunt wordt
opgericht, na enkele maanden te evalueren en de uitkomsten terug te koppelen aan het
wijkplatform. Bij het uitleenpunt is de collectie voornamelijk gericht op kinderen tot 4 jaar
en ouderen. Via de website van de bibliotheek Velsen kunnen leerlingen en bewoners
van Velsen-Noord boeken bestellen en deze bij het uitleenpunt ophalen. Voor de
leerlingen beschikt de school over een (beperkte) schoolbibliotheek.

Behandelde onderwerpen
Het wijkplatform Velsen-Noord bestaat uit vrijwilligers die nauw betrokken zijn bij de wijk.
Maandelijks komt het wijkplatform bijeen om onderwerpen zoals veiligheid, groen in de
omgeving, bereikbaarheid, windmolenpark, hulp bij organisatie evenementen zoals Sail etc.
te bespreken en te bepalen of en welke acties er eventueel dienen te worden ondernomen.
Het wijkplatform stelt in januari een speerpuntenlijst voor het komende jaar op. Hieronder
volgt een korte omschrijving en evaluatie van de speerpunten 2015.
1.

Verbeteren leefbaarheid Velsen-Noord
Het wijkplatform heeft tijdens de 1e vergadering van 2015 aangekondigd te willen
onderzoeken hoe de bewoners de leefbaarheid in de (directe) omgeving ervaren.
Daarvoor is in september huis-aan-huis een enquête verspreid.
In de vragenlijst werden een aantal vragen gesteld over de leefbaarheid in de
verschillende buurten waaruit Velsen-Noord bestaat. Het doel van deze enquête is te
onderzoeken hoe de bewoners van Velsen-Noord over hun buurt denken. Aan de hand
van de uitslag die op 2 december 2015 is gepresenteerd, zal het wijkplatform de
speerpunten voor 2016 bepalen en deze met de gemeente bespreken.

2.

Verhogen veiligheid
Er zijn diverse Whatsapp groepen in Velsen-Noord opgericht en het wijkplatform heeft
het twitteraccount “Horen, zien en melden” gepromoot. Hierdoor is een betere sociale
controle ontstaan.
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Het wijkplatform heeft naar de HOV/Ondernemersvereniging Velsen-Noord een brief
gestuurd inzake het tegengaan van sluipverkeer.
3.

Stedelijke vernieuwing
Diverse malen is de groene buffer aan de orde gekomen. Punten die zijn of worden
gerealiseerd: groen op Rolantsplantsoen en bomen langs Concordiaweg.
Korte termijn: Omgeving Schouw is opgeknapt en in 2016 zullen de locaties van De
Triangel worden gesloopt.
Lange termijn: realiseren nieuwbouw op locaties De Triangel, De Schouw en Gildenbuurt

4.

Verlagen milieubelasting
De volgende punten zijn herhaaldelijk aan de orde gekomen tijdens de vergaderingen en
zullen nauwlettend worden gevolgd: windmolenpark Spuisluis en opstelterrein NS

5.

Ontwikkelen omgeving Brede School
Het gebouw van de MEBA is gesloopt en de omgeving Brede School/De Plataan is
opnieuw ingericht. Ook zijn er nieuwe groenstroken aangelegd (incl. Vletterliedenstraat).

Overige onderwerpen die aan de orde zijn gekomen:
Sail 2015: het wijkplatform heeft (dankzij Daalimpex) 120 bewoners van o.a. De
Schulpen, Watervliet en omgeving Grote Hout- of Koningsweg blij kunnen maken met
eerste rangs plaatsen langs het kanaal. Hier kon de Sail In parade onder het genot van
een hapje en drankje worden aanschouwd. Het wijkplatform dankt ook de Stichting
Vrienden van Velsen-Noord die het vervoer mogelijk heeft gemaakt.
Blauwe zone/parkeerbeleid ventweg Wijkerstraatweg: na een evaluatie is de blauwe
zone aangepast. Het gebied van de blauwe zone is gehalveerd en de zogenoemde
venstertijd is verruimd naar 20.00 uur.
Ventweg Wijkerstraatweg: er doen zich enkele problemen voor bij deze ventweg
namelijk het parkeren buiten de vakken en spookrijders (automobilisten die vanaf
Stratingplantsoen de weg inrijden). Het wijkplatform heeft gevraagd om meer
toezicht/handhaving en het aanpakken van overtreders.
Spelen in het groen: nu de nieuwe school, De Plataan, is opgeleverd wordt gekeken
naar de mogelijkheid om het bos grenzend aan het speelterrein op te knappen en te
voorzien van natuurlijke speeltoestellen.
Windmolenpark Spuisluis: leden van het wijkplatform nemen deel aan de Werkgroep
Windmolens Spuisluis en brengt verslag uit in het wijkplatform. Gezien de mogelijke
overlast voor de bewoners van Velsen-Noord door o.a. geluid, slagschaduw en de
onduidelijke effecten op de luchtkwaliteit (fijn stof) wordt dit onderwerp scherp gevolgd.
Grondwater onderzoek: in verschillende buurten in Velsen-Noord is er sprake van
wateroverlast. Gedurende 2015 heeft de gemeente een onafhankelijk onderzoek laten
uitvoeren. Over de uitkomsten van het onderzoek is in het wijkplatform verslag gedaan
evenals de vervolg stappen.
MEO: bewoners van de Corverslaan/Wijkerstraatweg ondervinden overlast door het
hoog opstapelen van containers op het kade terrein en werkzaamheden tot laat in de
avond. Getracht wordt in overleg te komen met de onderneming.
Opstelterrein NS: het Rijk heeft onderzoek gedaan naar de beste (of minst slechte)
locatie voor een opstelterrein voor treinen in Noord-Holland Noord. Ook een mogelijke
locatie in de IJmond/Beverwijk is hierbij aan de orde geweest. Een opstelterrein is
een emplacement voor het opstellen en eventueel schoonmaken van treinen. Op het
terrein kan gerangeerd worden met het materieel en wordt het materieel
schoongemaakt, zowel inwendig als uitwendig. Het meeste materieel begint en eindigt
er de dagelijkse dienst. Buiten de spits en in de nacht staat veel materieel hier over,
waarbij ook de dagelijkse controles worden uitgevoerd. Het rangeren van treinen in de
vroege ochtend en late avond plus de schoonmaakwerkzaamheden, kunnen
(geluids)overlast met zich meebrengen. De staatssecretaris heeft uiteindelijk besloten
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dat het nieuwe opstelterrein langs de N203 komt, in de omgeving waar ook de
verbindingsweg tussen de A8 en de A9 is gepland.
Fietspad Emplacementsweg: na de herinrichting van het stationsplein stopt het fietspad
vanuit Velsen-Noord plots bij de spoorovergang. Fietsers dienen om de bioscoop heen
te fietsen en de weg te vervolgen. Aldus heeft de gemeente Beverwijk besloten.
Gildenbuurt: verschillende bewoners ondervinden overlast in de Gildenbuurt door o.a.
vernielzucht, scheldpartijen/dreigen, drugsoverlast en dumpen van afval. Dit onderwerp
is ook besproken met de wijkwethouder en het wijkteam. In oktober heeft een
afvaardiging van het college een rondje Velsen-Noord gereden en gesproken met o.a.
bewoners van de Gildenbuurt.
AED/Hartveilig wonen: doel van dit project is om een netwerk op te bouwen van
vrijwilligers die acute hulp bij een hartstilstand kunnen verlenen. Hiervoor worden
inwoners van Velsen-Noord gezocht die een AED kunnen bedienen. Daarnaast worden
bedrijven met een AED benaderd met de vraag deze beschikbaar te stellen.

Belangrijkste uitkomsten enquête leefbaarheid Velsen-Noord
Op 2 december 2015 heeft het wijkplatform een extra vergadering ingelast om de
belangrijkste uitkomsten van de enquête te presenteren.
De inwoners van Velsen-Noord zijn over het algemeen redelijk tevreden over de leefbaarheid
in hun buurt. Wel is er sprake van een aantal opvallend hoge dan wel lage gemiddelde
scores.
De volgende aspecten scoren hoog:
• Kwaliteit eigen (koop)woning
• Geen overlast ten gevolge van activiteiten (vooral op gebied uitgaansgelegenheden)
• Weinig overlast van geweldpleging, lastigvallen en graffiti
De inwoners van Velsen-Noord zijn veel minder tevreden over:
• Aanwezigheid van openbare voorzieningen (vooral aanbod winkels en ontbreken
openbaar vervoer wegen zwaar mee). In Velsen-Noord is geen openbaar vervoer meer
aanwezig. De inwoners dienen naar de Velsertraverse of naar het station te lopen.
Vooral voor de mensen die slecht ter been zijn, is dit een probleem.
• Veiligheidsbeleving: toezicht, zichtbaarheid en bereikbaarheid politie. Over het aspect
veiligheid zijn de meningen verdeeld. Op het gebied van criminaliteit zijn de inwoners
van Velsen-Noord over het algemeen tevreden. Het minst scoren de aspecten
diefstal/inbraak en vandalisme. De inwoners van Velsen-Noord voelen zich veilig in hun
buurt. Wel is er overduidelijk meer behoefte aan politietoezicht of te wel “blauw op
straat”. De punten zichtbaarheid en de bereikbaarheid van de politie krijgen een
onvoldoende.
• Verkeersoverlast (te hard rijden en vindbaarheid bedrijven/industrie). De meeste overlast
ondervinden de inwoners van het rijgedrag van automobilisten, vrachtwagenchauffeurs,
motorrijders en (brom)fietsers. De roep om handhaving van de 30 km zone is groot. Ook
de vindbaarheid van bedrijven in het industriegebied dient verbeterd te worden.
De volledige rapportage kan bij het secretariaat worden opgevraagd.
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Toekomstvisie
Het wijkplatform Velsen-Noord bestaat uit een groot aantal actieve deelnemers, waardoor de
continuïteit wordt gewaarborgd. Tijdens de vergadering wordt niet alleen gepraat over
uitdagingen/problemen maar de deelnemers zoeken ook actief naar oplossingen.
De voorzitter, Leo Aardenburg, vertegenwoordigt het wijkplatform in het Wijkteam (eventueel
samen met Michel Sjoers en/of Hester Zonneveld).
Robert te Beest en/of de relatiemanager Rob Plessius vertegenwoordigen de Gemeente
Velsen tijdens de vergaderingen.

Speerpunten 2016
1.

Verbeteren leefbaarheid Velsen-Noord
Doel: Aandachtspunten die uit de leefbaarheidsenquête naar voren zijn gekomen
inventariseren en onderzoeken welke acties het wijkplatform zelf kan uitvoeren. Einddoel
is het creëren van meer woongenot in Velsen-Noord.
Middel/Actie:
• Geen openbaarvervoer voorziening: bekijken mogelijkheden introduceren belbus
(contact opnemen met wijkplatform Santpoort)
• Uitbreiden bibliotheek voorziening: contact opnemen met bibliotheek Velsen n.a.v.
eerdere toezegging dat na opening De Plataan de bibliotheekvoorziening indien
nodig aangepast zou worden. Daarnaast onderzoeken of er voldoende animo is om
op geregelde tijden met de bus van Stichting Vrienden van Velsen naar de
bibliotheek te gaan (Beverwijk of IJmuiden)
• Acties ondernemen tegen zwerfvuil en verbetering straataanzicht:
o in overleg treden met gemeente en HVC om na te gaan welke acties er vanuit
deze organisaties zullen komen (korte en langere termijn)
o onderzoek naar mogelijkheden om samen met gemeente en HVC diverse
opruimacties te organiseren
o overleg over mogelijkheden uitbreiden ondergrondse containers, dan wel
handhaven (geen vuilnisbakken in voortuinen)
o heggen-/buurtschouw introduceren samen met gemeente
o verzoeken om meer afvalbakken langs de straat (bijvoorbeeld Pontweg en
Wijkeroogpark)
o in overleg treden met schoolleiding de Plataan om te kijken of het mogelijk is een
gezamenlijk plan/actie te organiseren om het zwerfvuil tegen te gaan (inzet
scholieren)

2.

Verhogen veiligheid
Doel: Terugbrengen snelheid in de bebouwde kom. In de enquête werd als bron van
overlast vaak genoemd het te hard rijden in de buurt terwijl er een 30 km zone geldt.
(opmerking: 30 = 30).
Middel/Actie:
• Met gemeente overleggen wat de mogelijkheden zijn om de 30 km zone beter in te
richten, zodat er ook gehandhaafd kan worden.
• In overleg treden met handhaving/politie hoe zichtbaarheid in de wijk te vergroten.

3.

Stedelijke vernieuwing
Doel 1: Punt van aandacht blijft de groene buffer rond Velsen-Noord. Met het kappen
van bomen/struiken in de omgeving Velsertraverse/Velsertunnel is de geluidsoverlast
daar sterk verhoogd. Wat voor maatregelen zijn er mogelijk om deze overlast te
verlagen. Daarnaast zijn door de heer Crielaard diverse toezeggingen gedaan over het
verbeteren van de groene buffer rondom Velsen-Noord (bijvoorbeeld planten bollen
Pontweg, vernieuwen beplanting tussen Concordiastraat en Grote Hout of Koningsweg).
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Middel/Actie: Contact opnemen met afdeling groenvoorziening gemeente Velsen over de
toezeggingen op het gebied van verbeteren van de groene buffer. Wat en wanneer
wordt e.e.a. gerealiseerd.
Doel 2: In 2016 zullen de voormalige schoolgebouwen van De Triangel worden gesloopt
en zal de braakliggende grond voorlopig worden ingezaaid. Op termijn zal hier
woningbouw voor in de plaats komen.
Wens blijft om ook de Schouw en de flats in de Gildenbuurt te vervangen door
nieuwbouw. Het wijkplatform begrijpt dat door de gewijzigde economische situatie deze
wens niet op korte termijn zal worden vervuld, maar blijft hoopvol gestemd dat de tijden
zullen veranderen.
Middel/Actie: Het wijkplatform zal in het Wijkteam en bij de wijk wethouder/
relatiemanager aandacht blijven vragen voor het verbeteren van de leefbaarheid in de
diverse buurten. Dit kan soms door kleine aanpassingen; bijvoorbeeld aanwezigheid
wijkbeheerder en projecten als het schilderen van de donkere doorgangen bij de flats
aan de Gildenlaan.
4.

Verlagen milieubelasting
Doel 1: Alert blijven op projecten die de milieubelasting in Velsen-Noord kunnen
verhogen. Punt van aandacht blijven: windmolenpark Spuisluis en opstelterrein NS.
Daarnaast hebben de volgende projecten de aandacht: renovatie Velsertunnel en bouw
nieuwe sluis.
Middel/Actie: Deelnemen aan diverse werkgroepen (of gebiedsatelier), abonneren op
nieuwsbrieven, nieuws (blijven) volgen en delen, waar mogelijk bezwaar maken etc.
Doel 2: Overlast industrie (vooral Westerwijk buurt/PEN dorp) verminderen.
Middel/Actie: Contact opnemen met Wijkteam en directie NUON. Kijken naar
mogelijkheden om de entree te verplaatsen richting Wenckebachstraat.

5.

Communicatie
Doel: Verbeteren communicatie met/door gemeente.
Middel/Actie: Installatie elektronisch informatiebord bij entree Velsen-Noord.

Contactadres:
Wijkplatform Velsen-Noord
E-mail: wijkplatform.velsen.noord@gmail.com
Website: http://www.wijkplatformsvelsen.nl/velsen-noord/
Voorzitter: Leo Aardenburg (tel. 06-51222766)
Secretaris: Hester Zonneveld (tel. 06-12073515)
Penningmeester: Ingrid Stoetzer (tel. 06-20622004)
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