WIJKPLATFORM VELSEN-NOORD

Notulen vergadering
Datum: 2 oktober 2019

1. Opening: Michel opent de vergadering.
Gelijkvloerse overgang.
16 september 19,30u in de voetbalkantine was de participatiebijeenkomst. Bram deed het woord
namens alle partijen (gemeenten, provincie) . Wethouder Beverwijk en Gedeputeerde waren
beide afwezig! Bram heeft hier excuses aangeboden voor de insinuatie dat het WPF had
meegeholpen aan de tot stand koming van de plannen voor de onderdoorgang.
Na het praatje van Bram was het de bedoeling dat er in groepjes zou worden gediscussieerd, dit
leidde tot commotie. Er werd geroepen dat men liever de hele avond plenair wilde overleggen,
dit werd niet gedaan!
Ook klonken er veel ongeruste geluiden over de tot stand koming van de onderdoorgang en
vooral de sluiting van de bovengrondse oversteek.
Op 26 september heeft het WPF de uitkomsten van de enquête betreffende de fietsverbinding
openbaar gemaakt en overhandigd aan Bram in de raadsvergadering. Michel en Richard
hebben ook ingesproken.
Deze uitkomst wordt in december samen met de uitkomst van de rest van de enquête bekend
gemaakt.
Na het inspreken kwam Bram met de boodschap dat de oversteek ALTIJD open blijft!
Ondertussen is dit ook schriftelijk aan alle bewoners van Velsen Noord bevestigd.
Peter Stam.
Peter is uit de fractie van Velsen Lokaal gestapt en gaat verder als fractie Peter Stam. Ook heeft
hij een interview gegeven aan NH nieuws over 25 jaar actievoerder.
Windmolens.
De rechtszaak is uitgesteld wegens ziekte van een van de drie rechters.

Bomen.
Er gaan weer bomen weg bij Gildenbuurt/Andreaweg, dit i.v.m. leeftijd en slechte conditie.
Opruimdag 25 september 2019.
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Er was een grote opkomst van kinderen en het was allemaal goed georganiseerd, gelukkig was
het weer geen spelbreker. Donderdag 31 oktober kan je weer trandelen om 11.00 uur met
aansluitend soep eten.
G sporttoernooi bij Honkbal Velsen Noord.
De Dick Kuijtfoundation heeft dit georganiseerd en werd geopend door de wethouders van
Beverwijk en Velsen.
Jozefkerk.
EversPartners bestond 40 jaar en had daarom bewoners uitgenodigd met een open huis.
Michel en Marjan zijn hier naartoe geweest. De directeur hield een praatje en vertelde dat de
verbouwing voorlopig uit wordt gesteld omdat er geen toestemming van de gemeente komt om
huizen te bouwen op de plaats van de moestuintjes en de tuin van de pastorie.
Wethouder die hier over gaat is Sebastiaan Dinjes.
2. Vragen aan de wethouder Bram Diepstraten.
Hoe is de voortgang op terrein van de Schouw?
In mei 2016 is er een overeenkomst gekomen met Delta o.g.
De voorbereiding van het bestemmingsplan wordt in het 4de kwartaal vrijgegeven, daarna begint
de participatie met een inloopavond. Dit duurt ongeveer 1 jaar.

3. Mededelingen wethouder Bram Diepstraten.
De gelijkvloerse oversteek blijft ALTIJD open!
Het was een indrukwekkende informatie avond! Bram heeft zich altijd ingezet voor Velsen
Noord, er was een verkeerde inschatting gemaakt hoe geïsoleerd we zouden raken zonder de
oversteek, dit was onderschat! Bram heeft gelobbyd bij Brigitte van den Berg en Adnan Tekin om
deze oversteek open te houden. Hij heeft de gemeenteraad ingelicht en gezorgd dat er brieven
werden verstuurd aan de bewoners!
Hij vindt het moeilijk dat er soms nare dingen op Facebook gezet worden, inhoudelijke kritiek is
altijd welkom, maar let op hoe je het zegt vooral op Facebook.
Ingrid en Marjan hebben allebei bepaalde opmerkingen verwijderd van Facebook!

4. Notulen 4 september 2019:
Punt 7. Werkgroep groen Mikael heeft Jan en Hans benadert om verloren groen terug te
plaatsen wordt vervangen door ze gaan in gesprek, aan de hand daarvan wordt plan van aanpak
gemaakt en geïnventariseerd.
Ventweg. Kost geld wat gemeente niet uit wil geven, moet eruit!
De notulen zijn goedgekeurd.
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5. Actiepuntenlijst:
Judith, de nieuwe Rob, heeft zich afgemeld voor deze vergadering.
Ze heeft geregeld dat er in de volgende wijkteamvergadering een woordvoerder komt over de
airbnb.
Snelheidsmeting Gildenlaan: er is een mail hierover aan Henk Hobo gestuurd met de vraag of hij
nu andersom gedaan kan worden, dus richting Andreaweg.
Klepjes ondergrondse container nog niet overal geplaatst, we sturen een mail aan HVC.
Grijs naar groen, wanneer wordt er iets op hoek Arxhoek geplaatst is vraag van Leo i.v.m.
kerstboom bestellen, dit is te zien in rapport van grijs naar groen wat bij de vergaderstukken is
meegestuurd.
Woonvisie 2040, er moet een betere mix komen koop/huurwoningen, minder sociale
huurwoningen in V.N. en IJmuiden en meer in de andere kernen.

Vraagje over opdelen woningen in meerdere woningen.
Alle aanvragen worden voorlopig bevroren totdat er in de raad een besluit is genomen.
Misschien volgende vergadering iemand uitnodigen die iets kan vertellen over de
parapluplannen?
Voor de komende 5 jaar heeft het Woningbedrijf Velsen de Meanderflats in de Gildenbuurt op de
prioriteitenlijst gezet! En ze zijn voor de hele gemeente Velsen een plan aan het maken.
6. Post uit:
Post in:
05-09-2019 Maikel Plug; reactie rapport van grijs naar groen
11-09-2019 Esther van Balen-Vunderink; Voortgang renovatie Andreaweg
11-09-2019 Peter Bakker; Concept Woonvisie 2040

11-09-2019 Maikel Plug; Bomenkap polderweg Tennet
25-09-2019 Judith Goldberg; concept verslag wijkteam 09-09-2019
27-09-2019 Astrid Bolle; Verslag en presentatie Burenoverleg 17 september jl
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7. Mededelingen portefeuillehouders:
Werkgroep groen: Hans en Jan zijn door heel Velsen Noord geweest en hebben een
inventarisatie gemaakt van het bomenbestand. Maikel is door Hans en Jan benaderd om in
gesprek te gaan, aan de hand daarvan wordt plan van aanpak gemaakt en geïnventariseerd.
Jan en Hans hebben van Maikel en Lisette uitgelegd gekregen over het handelen van de
gemeente, vragen a.d.h. daarvan gaan ze in een rapport zetten, dit is klaar zodra de enquête
klaar is.
Het was een prettig gesprek en ze hebben veel inzicht gekregen, ook bij andere projecten wordt
er soms groen meegenomen.
Groen- en structuurplan onder de loep. Waar zijn mogelijkheden/hiaten. Groenoppervlak,
kwaliteit, diversiteit, functie, afvangen fijnstof.
Door aanwezigen wordt gezegd dat er niet alleen bomen moeten worden geplant maar dat er
ook een zorgplicht voor is, zodat ze niet verdrogen!
Michel en Marjan gaan een gesprek aan met Kommer Sneeuw en Marjolein Magdelijns over
onderdoorgang.
De uitslag van de simulaties is eind oktober bekend, dus dan verwachten we weer in gesprek te
gaan met de provincie.
We willen ook Ramon benaderen wanneer er antwoorden komen op de vragen die op 16
september zijn gesteld en wanneer we die te zien krijgen?
De procedure van de onderdoorgang is:
- Provincie stelt voorlopig ontwerp op
- Gemeente start inspraakprocedure
- Gemeenteraad stelt het vast
- B en W stelt het vast
Sluipverkeer:
Er is nog veel sluipverkeer, bij Dudokhuis werkt het bord wel goed, men gaat daar naar de
Noordersluisweg, bij de andere poort gaat het verkeer echter niet naar rechts maar rechtdoor de
Grote Hout of Koningsweg op, dus werkt het averechts!
Omgevingsdienst IJmond gaat nu meekijken hoe we gedragsverandering kunnen verkrijgen bij
de Tatamedewerkers.
Tennet:
Er komt een informatie avond voor de omwonenden. Voor de 549 bomen die zijn verdwenen
krijgt de gemeente geld. Hiervoor moeten er op dezelfde plek bomen terug komen.

8. Mededelingen/agendapunten voor de volgende vergadering:
Sail 2020: WPF zoekt contact met Kloosterboer, die had bij de vorige Sail aangegeven dat we
weer welkom zijn.
Bram heeft binnenkort overleg dus gaat dit vragen. Ook moet de bus worden geregeld en
vrijwilligers om te helpen.
Breesaperhof wordt in oktober straat van de maand.
Schroothoop bij de pont gaat weg, deze wordt verplaatst richting Wijk aan Zee.
Er is een lamp bij de MEO verplaatst, dit is nooit gemeld, evenals een electriciteitskast.

9. Sluiting: Volgende vergadering: 6 november 19.30 uur in de Stek.
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Actiepuntenlijst 2015
04032015
11
Windmolenpark Spuisluis: De plannen voor plaatsing van windmolens
langs het kanaal komen een grote stap dichterbij. Ondanks diverse onderzoeken en rapportages
die aangeven dat de windmolens invloed hebben op het verspreiden dan wel neerslaan van fijn
stof in de nabije omgeving en de aangetoonde negatieve gevolgen op de gezondheid, legt de
commissie Ruimte en Water van Provinciale Staten de resultaten naast zich neer. Blijkbaar is het
politieke doel belangrijker dan het welzijn van de inwoners van Velsen(-Noord). Getracht zal
worden om met een groep tegenstanders naar de commissievergadering op 29 januari a.s. te
gaan om daar in te spreken, maar de kans dat de plannen tegengehouden kunnen worden zijn
zeer klein. Alleen indien de woonbootbewoners bij de spuisluis in hun gelijk komen te staan, lijkt
er nog een dergelijke mogelijkheid te bestaan. WOBverzoek over de omstandigheden van
bewoners van woonboten ligt nu bij de rechter. Komt spoedig bij de meervoudige kamer.
Gebiedsfonds windpark wordt gestart. Jos gaat de vergaderingen volgen. Peter is er alleen de
eerste keer bij.
Oprichting gebiedsfonds. Eneco stelt geld beschikbaar, afhankelijk van energieopbrengst. Er
wordt een bestuur gevormd, deze bestaat uit 3 wijkplatforms, Vereniging Ijmuider straatweg,
Energiecollectief Velsen en de gemeente. Het is de bedoeling dat het geld besteed wordt aan
duurzame projecten. 10 oktober volgende vergadering.
Actiepuntenlijst 2016
01062016
11.
Informatiebord: Leo Aardenburg heeft onderzocht welke mogelijkheden er
zijn om het bord in eigen beheer neer te zetten. Wat voor vergunning is daar bijvoorbeeld voor
nodig. In eigen beheer kan er worden gezocht naar sponsors en kan zelf bepaald worden welke
informatie of reclames vertoond worden. Wanneer hier meer duidelijkheid over is, zal Leo
hierover terugkoppelen. Digitaal informatiebord. Beeldscherm of tekstbord? Aanbrengen aan
muziektent is niet toegestaan. Plaatsen in het groen brengt extra kosten met zich mee. Ieder
idee brengt wel bezwaren met zich mee. Er is een aanbieding om van het tekstbord van
Velserbroek gebruik te maken welke daar niet meer gebruikt wordt. Enthousiasme voor
informatiebord is weg. Locatie bord toch aan de muziektent?
Wordt gewacht op firma voor uitvoering.
Actiepuntenlijst 2017
01022017
01.
Overlast sluipverkeer door Velsen-Noord: wanneer de route naar
Beverwijk of de Velsertraverse via de Wenckebachstraat gestremd is, rijden veel medewerkers
van Tatasteel vaak met hoge snelheid door Velsen-Noord. De voorzitter en Marjan Tamis hebben
gesproken met de heer Voskuil, contactpersoon bij Tatasteel, om te zoeken naar mogelijke
oplossingen tegen dit sluipverkeer. De voorzitter heeft gevraagd om het personeel Tatasteel op
te roepen in dergelijke situaties Velsen-Noord te mijden. De heer Voskuil had ondertussen ook
gesproken met wethouder Vennik (gemeente Velsen) en die verwees hem door naar afdeling
Verkeer. De voorzitter zal ook contact zoeken met deze afdeling om mogelijke alternatieven te
bespreken (bijvoorbeeld informatiebord waarop verwezen wordt naar andere routes). Hans
Jaspers heeft een filmpje gemaakt met de alternatieve route via Concordiastraat en
Wijkermeerweg. De voorzitter zal dit filmpje ook naar de heren Vennik en Voskuil sturen. De
voorzitter heeft over het sluipverkeer gesproken met Leen Munnik, die heeft toegezegd contact
te zoeken met Tata Steel. De voorzitter heeft een leverancier gevonden die bereid is voorlopig
als proef een informatiebord bij Tata neer te zetten, waarop informatie over de snelste route
richting de tunnels/snelweg kan worden vermeld. Leo heeft opnieuw contact opgenomen met
ambtenaar gemeente Velsen. Helaas zijn er nog altijd geen resultaten geboekt. Bram meldt dat
het plaatsen van routebord wat langer duurt. Ook de locatie is nog niet bekend. De volgende
vergadering weet Bram wat meer. RWS en provincie kijken naar verbetering doorstroming naar
de Velsertunnel. Marian meldt dat de afsluiting van de Tolweg ook invloed heeft op de drukte.
Ligt op het bureau van Len Munnik.
routeborden zijn een keer ingezet. Wacht op evaluatie. ODIJ gaat helpen om sluipverkeer te
beteugelen.
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01032017
02.
Groenvoorziening: Het wijkplatform is uitgenodigd om mee te praten over
het groenstructuurplan. Uitnodiging op gemeentehuis. Focussen op betere communicatie met
Openbare werken. 2e gesprek met ambtenaren afspreken.
05042017
04.
Nieuwe route bus van en naar station Beverwijk en wijziging
oversteekplaats voor voetganger en fietsers op de Velsertraverse. Het wijkplatform heeft een
brief ontvangen van gemeente Velsen over het onderzoek dat verricht wordt naar het
verplaatsen van de busbaan tussen station Beverwijk en de tunnel/Velsertraverse. Er worden
twee varianten onderzocht met als uitgangspunt een korte, snelle route. Door tijdig te reageren
richting de gemeentes (Beverwijk en Velsen) is voorkomen dat de bushalte voor Velsen-Noord
zou komen te vervallen. De aanwezigen zijn hier blij om.
Naar verwachting zal in het najaar een keuze gemaakt worden tussen de varianten. De
aanwezigen uiten hun zorg voor de variant waarbij een nieuwe onderdoorgang voor langzaam
verkeer wordt gemaakt. Deze dient te allen tijde veilig te zijn/voelen. Dit blijft een aandachtspunt.
Het wijkplatform zal de voortgang nauwlettend blijven volgen.
Bijeenkomst op stadskantoor Beverwijk over busbaan en fietstunnel op 18 april. 16 september
bijeenkomst in voetbalkantine.
05072017
07.
Fietsoversteek Wenckebachstraat: de wachttijd bij de verkeerslichten is
aangepast, maar de afstelling van de verkeerslichten voor fietsers/voetgangers loopt nog altijd
niet synchroon (groen/rood tegelijk aan beide kanten). De voorzitter zal contact opnemen met de
betreffende ambtenaar om nadere informatie te geven en te trachten dit punt naar tevredenheid
op te laten lossen.
Na overleg met Len Munnik zal het verkeerslicht worden aangepast.
 Fietsers kunnen nu in een keer oversteken, de regeling wordt aangepast
zodanig dat fietsers wel gelijktijdig groen krijgen.
 Voetgangers blijven per rijbaan een verkeerslicht houden.
 De wachttijdvoorspellers zal worden verwijderd.
Fietsoversteek Wenckebachstraat: is nog niet aangepast. Is voor Fietsers goed maar
voetgangers kunnen niet in een keer oversteken. Er is een offerte gevraagd voor de laatste
aanpassingen.Offerte is aangevraagd om doorstroming slimmer te maken. Doorlooptijd is 10 tot
12 weken. Verwachting is dat dit voor de zomer klaar is.
Actiepunt blijft nog 1 maand staan. Indien nog niet tevreden nieuw actiepunt starten.
Verkeerslicht is week stuk geweest, nu zit het programma er weer in van twee jaar terug.
Verkeerslicht is nu weer aangepast.
Actiepuntenlijst 2019
09012019 02 Verkeerssituatie Ventweg Wijkerstraatweg. Enquete organiseren over het gebruik
van de ventweg. Enquête is uitgedeeld. Enquête wordt verwerkt.
06022019 04 Bypass (kleine opening als prullenbak) op ondergrondse containers. Wordt na de
zomer uitgevoerd, daar waar geen prullebakken in de buurt staan. Status? Sturen mail.
03042019 05 Leukemie in de omgeving. Onderzoek of dit hier vaker voorkomt dan elders. Brief
van GGD met informatie voor nader onderzoek. Bericht gekregen dat informatie van GGD is
vertraagd door RIVM rapport. Wacht op bekendmaking GGD rapport.
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