
 

 

WIJKPLATFORM  VELSEN-NOORD 
 
 
  
 
 
sietze 
 
 
 
 
 
Notulen vergadering  
Datum:  6 november 2019 
 
1. Opening:  
Aanwezig zijn Rinske Keuken en Lonneke Haans van de GGD Kennemerland.  
Zij zijn uitgenodigd om uitleg te geven over de leukemie gevallen in de IJmond. 
Ze hebben al informatie uitgewisseld met de familie Hendriksma.  
 
Lonneke heeft het over vijf of zes gevallen van leukemie in twee jaar, waaronder een kinderen. 
Zij onderzoeken of de ziekte en het milieu bij elkaar kunnen horen.  
 
De oorzaak van de leukemie is niet vastgesteld. Er kunnen milieufactoren een rol spelen, maar 
ook bv werk, gedrag (zoals roken) en persoonlijke factoren. Toeval kan ook een rol spelen.  
De oorzaak ligt meestal in het verleden. Het is heel lastig om de oorzaak te achterhalen. 
Chemische stoffen kunnen veroorzaker zijn van leukemie waaronder benzeen  en 
bestrijdingsmiddelen. Of er werknemers bij zijn, die met chemische stoffen werken, is niet 
bekend. 
 
Er zijn 4 soorten leukemie. De getroffenen hebben verschillende soorten leukemie. 
Er is naar het verleden gekeken of er al een geschiedenis bekend is met deze ziekte, maar niet 
gevonden.  
 
Ingrid neemt aan dat huisartsen melding maken van deze ziekte omdat ook kinderen betrokken 
zijn.  
 
Peter geeft aan dat het milieu in de IJmond zwaar belast is, ook roken geeft 20% van de 
ziektegevallen.  
 
Er loopt ook een onderzoek bij het RIVM. De gegevens van huisartsen  in de omgeving 
worden meegenomen  i.v.m. het onderzoek.  
Door de GGD Kennemerland wordt verder, in een apart onderzoek, gekeken naar 17 soorten 
kanker  
 
Als dit onderzoek gaat over gegevens van 15 jaar en het vorige onderzoek was in 2007.   
De GGD heeft een adviserende functie ,zij signaleren slechts en brengen de problemen onder 
de aandacht. Einde actiepunt 2019-05 
 



 

 

Terugblik afgelopen maand. 
 *Bomenkap: 11 november begint het ruimen en terugplanten. Er worden minder bomen 
 teruggeplaatst dan er gekapt zijn.  
 *Sluipverkeer: Het plan is om een inrijverbod in te  stellen voor niet inwoners. Dit wordt 
 dan electronisch bewaakt. Bij verstopping van het  verkeer zijn er veel auto's die een deel 
 van de omrijdroute richting pont rijden. Als er twee ponten varen ontstaat er ook een 
 verkeersinfarct op het zuidpontplein door het verkeerslicht naar de Stationsweg. De 
 ponten kunnen dan niet leegrijden door het krappe pontplein. De ponten blijven dan lang 
 aan de overkant liggen en lossen het probleem niet op van de file aan de noordzijde. 
 *Speeltuintjes: De inrichtingen zijn gekozen door de buurten.  
 *De vuilnisbak bij het gokpaleis is weggehaald.  
 *Er zijn veel inbraken geweest, graag alert blijven hierop.  
 *Bezuiniging op Groenonderhoud (niet voor terugplaatsing bomen).  
 *Woningbouw in de Gildenbuurt. Morgen wordt dit in de raad behandeld en Peter rekent 
 op veel moties.  
 *Het bord “pionieren in de Ijmuiden” staat aan de Wijkerstraatweg en is misplaatste 
 reclame. Het bord is inmiddels voorzien van de tekst: “Ook in Velsen Noord”.  
 *Het afblazen van stoom van de Nuoncentrales heeft tot veel overlast geleid.  
 *Betty en Geert Hendriksma hebben de krant gehaald.  
 *Ontwerp parapllu bestemmingsplan woningsplitsing en short stay.  
 *Breesaperhof straat van de maand.  
 *Presentatie boek “Het dorp Velsen Noord” op 27 november om 15,00u in “de Stek”.  
 *Tata Steel; bezuinigingen en personeelsreductie. 
 *Afvalcontainer eindelijk ingegegraven op de hoek Duinvlietstraat Andreaweg. 
  
2. Vragen aan de wethouder Bram Diepstraten. Onderwerp gaat niet door i.v.m. afwezigheid 
van de wethouder. 
 
3. Mededelingen wethouder Bram Diepstraten. Onderwerp gaat niet door i.v.m. afwezigheid 
van de wethouder 
 
4. Notulen 2 oktober 2019: Geen opmerkingen. 
 
5. Actiepuntenlijst:  
Snelheidsmeting Gildenlaan; Actiepunt 2019-06 

 Kommer Sneeuw heeft toegezegd dat er een snelheidsmeting wordt gehouden op de 
Gildenlaan.  

  
Kerk Evers&Partners; Actiepunt 2019-07 

 Het verzoek is echter afgewezen op een aantal gronden: 
- De gronden met groenbestemming (en eigendom van gemeente Velsen) zijn als      
  structureel groen bestemd.  
- Deze gronden leveren een belangrijke bijdrage aan de groenstructuur in de wijk. 
- Er liggen hoogspanningskabels en een hoofdwaterleiding onder deze gronde.  
Einde actiepunt  
 

Status De Schouw; Actiepunt 2019-08 
1. De Gemeente heeft op 28 mei 2019 een anterieure overeenkomst van grondexploitatie 

gesloten als bedoeld artikel 6.24 Wro ten aanzien van het projectgebied "de Schouw" 
gelegen in Velsen-Noord. 
De overeenkomst heeft betrekking op een de ontwikkeling en realisatie van maximaal 36 
grondgebonden woningen en daarbij behorende openbare voorzieningen 

2. Mogelijkheden worden onderzocht om het hekwerk te verwijderen.. 
 



 

 

Rapport "Grijs naar groen"; Actiepunt 2019-06 
Het rapport is rondgestuurd binnen de vaste leden van het wijkplatform. Einde actiepunt 
 
Sail; Actiepunt 2019-06 
Leo en Peter nemen contact op met Kloosterboer 
 
Er komt een nieuwe lijst die de overzichtelijkheid bevordert. Bovendien scheelt dit veel tekst in 
de notulen. 
 
6. Post uit: Geen 
 
    Post in: 
08-10-2019 Donald Voskuil; Verslag Burentafel 19 sept jl 
17-10-2019 Esther van Balen-Vunderink; bewonersbrief Breesaperhof; renovatie speeltuin 
17-10-2019 Esther van Balen-Vunderink; bewonersbrief van Rijswijkstr.; renovatie speeltuin 
18-10-2019 Esther van Balen-Vunderink; Groencompensatie, 150KV verwijdering 
18-10-2019 Esther van Balen-Vunderink; inloopavond van grijs naar groen 
31-10-2019 Esther van Balen-Vunderink; bewonerbrief omg. Andreaweg 
01-11-2019 Wim Spruit; Presentatie boek 'Het dorp Velsen-Noord' 

 

7. Mededelingen portefeuillehouders:  
Actiepunt 2015-11 Gebiedsfonds:  
10 oktober is een vergadering geweest. De levering van de turbines is vertraagd door lange 
levertijden. De verwachting is dat de bouw het tweede kwartaal van 2021 start. De levering van 
stroom start dan begin van 2022. De notulen zijn nog niet definitief vastgesteld maar zullen 
spoedig in te zien zijn op: https://www.windparkspuisluis.nl/de-werkgroep/notulen. 
 
Actiepunt 2017-04 HOV Velsertraverse 
Op woensdag 13 november is de participatiebijeenkomst over de aanleg van de voet- en 
fietsonderdoorgang en de aanleg van de twee nieuwe busbanen. 
De onderwerpen zijn 

 Sociale veiligheid van de onderdoorgang 

 Inrichting fietsroute zijde dorp (Velsen-Noord) 

 Inrichting fietsroute zijde De Waard-terrein (Beverwijk) 

 Verdere aanpassingen N197 (Rijk de Waalweg) 
 

Actiepunt 2019-11 100 dagen Challenge; MOVE 
Vanuit dat gevoel van ’samen met, voor en door elkaar’ worden Velsen-Noorders binnenkort 
uitgedaagd om naar buiten te gaan, legt Richard Rozing het doel van de Move uit. 

De Velsen-Noorder werkt samen met Willy van Eerden, Judith de Ruyter en Yoran Wezepoel 
aan een project om zoveel mogelijk dorpsgenoten honderd dagen lang mee te laten doen, te 
laten ontspannen, te laten veranderen en samen te eten. Afgekort als: Move. 

Rozing: ,,We hebben zoveel clubjes en verenigingen in Velsen-Noord, maar niemand kent ze 
allemaal. Neem bijvoorbeeld een groep Turkse dames die elke week een wandeling maakt rond 
Rooswijk, of een dansclub die in De Stek zit. Velsen-Noorders hebben veel dingen gemeen, 
laten we het dan samen gaan doen. We hopen dat de clubjes en verenigingen zich melden met 
een activiteit om Velsen-Noord te verbinden. Je hoort zoveel over eenzaamheid, lang niet alleen 
bij senioren, laten we samen de deur uit gaan.’’ 

Als voorbeeld noemt hij een wandeling om naar vogelgeluiden te luisteren, een wandeling langs 
het oorlogsverleden of een workshop over de werking van AED’s. ,,Die dingen hangen overal in 
Velsen-Noord, maar wie weet hoe ze werken?’’ 

https://www.windparkspuisluis.nl/de-werkgroep/notulen


 

 

Het kost ongeveer honderd dagen om gedrag te veranderen, legt Rozing uit. ,,Maar we maken 
het overzichtelijk, door het in drie blokken van vijf weken te verdelen. We dagen Velsen-
Noorders uit om per blok mee te doen en een uitdaging aan te gaan. In vijf weken kun je dan 
proeven wat een verandering met je leven doet. Dat kan gaan over eten (gezonder of 
gevarieerder), we zijn heel multicultureel hier dus ook Multi culinair, samen koken en eten zou 
kunnen. Maar het mag ook ontspannen, veranderen of meedoen zijn. We beginnen in april, 
maar zijn nu al bezig om activiteiten te regelen.’’ 

Het samenstellen van een activiteitenkalender lukt de groep achter Move niet alleen. Rozing: ,,Ik 
zeg niet ’dit wil ik doen’, maar ik hoop dat anderen aangeven wat ze graag zouden doen. 
Kleinschalige en laagdrempelige ideeën om iedereen hier uit te dagen.’’ Als eerste stap naar de 
Velsen-Noorders is daarom maandag 4 november vanaf 19.30 uur een bijeenkomst in De Stek. 
Deze avond is speciaal voor wie wil meedenken of iets wil organiseren als Move in april van 
start gaat. 

Sponsoren (in natura) of bedrijven die een activiteit willen aanbieden, kunnen zich melden 
via movevelsennoord@gmail.com 
 
Actiepunt 2019-12 Groenvoorziening 
In mei/juni van dit jaar heeft de werkgroep groen reactie ingestuurd ten aanzien van het 
voorontwerpbestemmingsplan Bedrijventerreinen Velsen-Noord.  
Het aangepaste bestemmingsplan is reeds ontvangen met het verzoek deze te beoordelen en 
indien nodig binnen 14 dagen te reageren. de werkgroep groen is van mening  
mening dat er op enkele locaties meer groen kan worden toegevoegd. Verder ontbreekt een 
toezegging in de toelichting. Hierover zal de werkgroep contact voor opnemen met dhr. Douwe 
Bethlehem, Senior beleidsmedewerker ruimte en wonen Economische zaken, Wonen en 
Ruimtelijk beleid. 
 
8. Mededelingen/agendapunten voor de volgende vergadering: 
 
Sietse: Vraagt het probleem Gildenbuurt op de agenda van januari te zetten.  
Peter zegt dat morgenavond dit op de raadsvergadering aan de orde komt en er moties worden 
ingediend. Michel zegt toe contact op te nemen met woningbedrijf Velsen. 
 
Rob :Vertelt dat het eindrapport van de klimaatbeheersing van het gebouw, waar we 
vergaderen, bekent gemaakt is. 
Het parkeren van bedrijfsbusjes nemen veel particuliere parkeerplaatsen in beslag. 
 
Wiebe Vindt dat de politie weinig wordt gezien in Velsen Noord. Hij had dit aan Henk Hobo 
willen vragen, maar die is er vanavond niet. 
 
Marjan: heeft gehoord dat dr. Bartels weg gaat. De patiënten worden nog op de hoogte gesteld. 

 
9. Sluiting: Volgende vergadering: 18 december 19.30 uur in de Stek. 
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