WIJKPLATFORM VELSEN-NOORD

sietze

Notulen vergadering
Datum: 8 januari 2020
1. Opening.
Michel opent de vergadering en vraagt de nieuwe aanwezigen zich voor te stellen en het doel
van hun aanwezigheid te vertellen.
Thea en Rob Klaver wonen sinds kort in de Schoonoordstraat. Ze hebben een boom voor hun
huis waar onlangs een dikke tak is afgebroken die Thea op een haar na geraakt heeft.
Ze hebben contact gehad met gemeentelijk groen en er is iemand gaan kijken.
De man verklaarde de boom gezond en wilde er niets aan doen. Een van de takken hangt over
hun huis en zou bij afbreken de zonnepanelen kunnen beschadigen, bovendien veroorzaakt de
boom vlekken op de panelen. Rob wil de tak er zelf afzagen. Actiepunt 2020-01
Bert geeft aan dat de mensen jaarlijks zakjes met lieveheersbeestjes kunnen bestellen bij de
gemeente die ze in de boom kunnen hangen, dit om kans op vlekken te verkleinen.
Actiepunt 2020-02
Bram geeft aan dat de gevoeligheid voor kappen van bomen in Velsen Noord nogal hoog is.
Bovendien worden gezonde bomen niet zomaar gekapt. Het eigenhandig afzagen van takken
van bomen is verboden. Als mensen er niet met de groenmedewerker er uitkomen adviseert
Bram om dan het een stap hoger te zoeken. Bram gaat Maikel (groenbeheer) vragen om contact
op te nemen met de familie Klaver.
Ina Noorman geeft aan nogal wat overlast ervaren te hebben van vuurwerk. Er zijn brandjes in
de straat geweest. Ze ziet graag een vuurwerkverbod ingesteld voor de buurt. Bram verteld dat
er onder slim melden een vuurwerkoverlast knop wordt gemaakt. De burgemeester heeft over dit
onderwerp zijn nieuwjaarstoespraak daarop ingesteld. Het vuurwerkoverlast is een landelijke
discussie geworden. Via de Slim Melden APP wordt inzichtelijk gemaakt waar veel overlast
wordt ervaren, zodat hierop kan worden geacteerd. Actiepunt 2020-03

2. Gildenbuurt.
In deze buurt gaat veel mis:
Veel dumpingen van vuilnis en grofvuil. Na melding is na 4 dagen dit nog niet weggehaald.
In de flats huizen een eenzijdige bevolkingssoort. Deze heeft geen binding met de omgeving en
vaak niet sociaal.
Michel: er is al veel energie gestoken in het opnieuw ontwikkelen van de Gildenbuurt.
Peter en Leo zijn naar een voorlichtingsdag van een woningbouwvereniging geweest.
De doorstroming is 20% per jaar. De woningbouwvereniging zegt toe dat er ontwikkelingen
komen voor deze buurt. Leo verklaart dat de wijkbeheerder wel met erg zachte hand de wijk
beheert. De wijkbeheerder dient hierover aangesproken te worden of door de
woningbouwvereniging zelf. Michel neemt contact op met de wijkbeheerder van
Woningbouwvereniging Velsen Actiepunt 2020-04
Ans geeft aan dat ook de flat in de Geelvinckbuurt niet goed beheert wordt.
Er staan 4 appartementen onterecht leeg en er is ook geen sociale samenhang.
Peter geeft aan dat er een overmaat aan sociale huurwoningen in Velsen Noord zijn.
Deze concentratie werkt verloedering in de hand.
Sijtte: het autootje van HVC die in de buurt rondrijdt signaleert de vuildumpingen niet. Leo geeft
aan dat het niet alleen huurders van flats in de fout gaan, maar ook eigenaren van huizen.
Bram geeft aan dat de gemeente prestatie afspraken heeft met woningbouwverenigingen heeft
over de verdeling van sociale huurwoningen in nieuwbouw.
In Velsen Noord worden daardoor geen nieuwe sociale huurwoningen gebouwd.
Ook niet particulier.
Nog een positieve mededeling, Sijtte geeft aan dat de Andreaweg mooi geworden is.
Veel variatie in herplanting. Complimenten aan de afdeling groenvoorziening en aan Maikel.
Peter vraagt of de plastic/jutte bandjes die tijdens de werkzaamheden zijn achter gelaten te
verzamelen en af te voeren. Actiepunt 2020-05
3 en 4. Mededelingen en vragen wethouder Bram Diepstraten.
*De nieuwjaarsreceptie in een wijk, ditmaal Velsen Noord, was een succes. Ook collega's
vonden het een succes.
*Wat betreft participeren: samenwerking tussen programmamanagers, relatiemanagers en
wijkplatforms zie ik een positieve toekomst. De nieuwe visie op wijkgericht werken kost tijd om
dingen te veranderen. Dit jaar gaan we doorpakken op het beleid en afspraken maken op dit
gebied en kaders opnieuw maken. Eerst gaan we individueel met de wijkplatformvoorzitters
praten. Het wijkplatform van Velsen Noord is een voorbeeld. Hier zijn veel initiatieven en
deelnemers (bijvoorbeeld GIDS). We hebben veel waardering om te proberen van Velsen Noord
iets te maken. In andere gemeentedelen zijn wijkplatforms opnieuw in oprichting.
*Jaarplannen. Graag wil ik de conceptjaarplannen van wijkplatforms voorleggen aan de
gemeenteraad zodat deze gelijkgericht kunnen worden met de jaarplannen van de gemeente.
Graag het concept van dit platform aanleveren. Actiepunt 2020-06
Buurtpreventie
*In oktober en november zijn er meldingen van vrouwen die lastig gevallen zijn. Dit heeft ons als
gemeente erg aangegrepen. Buurtpreventie is een middel om de wijk veiliger te maken, dit naar
voorbeeld van Purmerend en Zeewolde. Het ogen en orenproject om misdragingen en
dumpingen te signaleren. We zoeken in Velsen een proeftuin. De vraag is om een initiatief te
starten in het wijkplatform om te peilen of hier dit uitvoerbaar is. Het gaat om duo's en trio's die in
de wijk rondlopen. Misschien eerst in de Gildenbuurt? Bram wil zelf meedoen als vrijwilliger.
Actiepunt 2020-07
Buurtbus.
Peter was al een initiatief gestart. Is hier behoefte aan? College en gedeputeerden
willen hier aan meewerken. Er zijn vrijwilligers nodig als chauffeur. Cees Sintenie in Santpoort
weet hoe dit georganiseerd dient te worden. Actiepunt 2020-08

Mobiliteit en verkeersveiligheid.
We willen een uitgebreide campagne voeren. Graag willen we weten wat de gevaarlijke plekken
(hotspots) zijn in de wijk, dit onderbouwd met cijfers of een enquête. Sijtse (en veel anderen)
maken zich ongerust over de bereikbaarheid van hulpdiensten bij stagneren van het verkeer.
We starten met een campagne voor het sluipverkeer. Actiepunt 2020-09
5. Notulen 6 november 2019:
Rob: in de rondvraag had hij melding gemaakt van het rapport van het klimaatbeheer in de Stek.
Niet vermeld is dat het rapport weergeeft dat de situatie van het klimaatbeheer zorgwekkend is.
6. Actiepuntenlijst:
Sail: We hebben een uitnodiging van Kloosterboer. Michel gaat uitzoeken wat er van ons
verwacht wordt en zal een werkgroep samenstellen Actiepunt 2019-10
Snelheidsmeting Gildenlaan: Deze was op de Wijkerstraatweg geplaatst.
Michel gaat nogmaals vragen deze op de Gildenlaan te plaatsen. Actiepunt 2019-06
Breesaperhof: Is straat van de maand geweest, ook daar geen actie geweest.
6. Post uit:
Geen
7. Post in:

Zie agenda.
8. Mededelingen portefeuillehouders:
Werkgroep groen: portefeuillehouders niet aanwezig.
Sail 2020: zie actiepuntenlijst.
Snelheidsmeting Gildenlaan: zie actiepuntenlijst.
8. Mededelingen/agendapunten voor de volgende vergadering:
Geen
10. Sluiting:
Volgende vergadering: woensdag 5 februari om 19,30u.

