
Notulen vergadering wijkplatform Zee- en Duinwijk 16 november 2015 
 
Aanwezig: Claire en Annie (sociaal wijkteam), Ina de Vos, Mitzie Meijerhof(IJC), Peter Stam 
(zelfstandig raadslid), Arjan de Vos, Nico van Nijendaal, Bram Diepstraten (VL), Piet Dekker, 
Gerard Hartog, Piet van Deudekom (LGV), Martha Klinge, Adri 't Hart, Elsa Waljaard, Ger 
Mendrik, Nel Ruyter, Gre Rolvink, Jacqueline Staats (CDA), Elly Jansen, Cok van Roode, Rob 
Plessius, Carla Zwart. 
Afwezig met bericht: Floor Bal, Jeroen Verwoort, Rob van den Brink. 
 
1. Opening  Ina opent de vergadering en heet alle aanwezigen welkom. De laatste 
vergadering van dit jaar. 
 
2. Mededelingen Nieuws over de rotonde/kruispunt (Orionweg/ Pleiadenplantsoen 
/Raafstraat): De nutsbedrijven starten op 16 november met het omleggen van kabels en 
leidingen. Als dat klaar is zal begonnen worden met de daadwerkelijke aanleg van de 
rotonde. E.e.a. moet voorjaar 2016 gereed zijn. 
- Wat betreft de busjes van Connexxion die op het trottoir van het busstation aan de 
Dennekoplaan staan: Ina heeft dit namens het wijkplatform diverse malen doorgegeven aan 
handhaving en gemeente. Advies: neem zelf contact op met Connexxion hierover of dien 
een klacht in bij de gemeente. 
- De factuur hosting- en domeinkosten bedroeg dit jaar 230 euro. Per platform (6) is dit bijna 
39 euro. 
- Er worden momenteel filmpjes gemaakt in opdracht van de HZM-werkgroep. Deze filmpjes 
zullen t.z.t. op de FB-pagina worden geplaatst. Het gaat om filmpjes waarin bijv.inbraak in 
huis en/of auto in scène wordt gezet.  Leerlingen van het Haarlem College doen dit 
als stageproject. Samen met WBV, Velison wonen, gemeente Velsen, SWV, politie en 
uiteraard de wijkplatforms. Het eenjarig bestaan werd op 30 september j.l.gevierd. De 
opkomst viel wat tegen, maar de deelnemers vonden het erg leuk. 
-  PWN heeft een voormalige en boventallige rookplek geschonken aan de gemeente. Dit 
'object' zal worden gebruikt als een JOP (Jongeren Ontmoetingsplek), aan het begin van het 
wandelpad aan de Dokweg / Amperestraat. 
Hier was veel commotie over, maar de vergunningen zijn afgegeven. 
- Er waren aan de Wondklaver filmopnames van Kappen, naar het boek van Carry Slee. 
Hiervoor was geen vergunning aangevraagd en zorgde voor overlast in de buurt. Zo mochten 
buurtbewoners hun auto's niet in de buurt parkeren en stonden grote trucks in de weg. 
- De leefbaarheidsmonitor van 2015 is na te lezen via de website van de gemeente Velsen.  
Volgens Ina klopt de vraagstelling niet. Je kunt de vragen niet in je eigen woorden 
beantwoorden, het zijn suggestieve vragen. Piet Dekker vraagt zich af, of het onderzoek iets 
oplevert, kan zich er niet zo goed in vinden. Jacqueline is erg tegen 'containerbegrippen'. 
Bijvoorbeeld: 'De bewoners voelen zich onveilig'. Waarom? 
Waar? Hoe? En...'Er zijn 117 culturen in Zeewijk, de spanningen stijgen'. Waarom? Wat is de 
oorzaak? Op deze manier kun je er niet veel mee.  
 
3. Notulen 21 september 2015 
 - Blz. 2, over de aanleg van de rotonde: 2015 moet 2016 zijn. 



- Piet Dekker heeft visitekaartjes van ons Wijkplatform achtergelaten bij basisschool de 
Origon en ook bij de Moskee tijdens de open dag. Helaas heeft dit (nog) geen reacties 
opgeleverd.  
- Piet van Deudekom  geeft  aan dat het verwarrend kan zijn als in notulen alleen de 
voornaam wordt gebruikt, zeker als er meerderen met dezelfde voornaam zijn. In het geval 
van deze notulen is er geen sprake van verwarring omdat Piet Dekker de enige Piet aan tafel 
was. 
 
4. Ingekomen post: Zeewijkplein 
Slager van Doorn moet van de eigenaar van het winkelcentrum stoppen met de verkoop van 
kaas.  Dreefbeheer geeft aan dat zij het ook jammer vinden dat DA weg gaat. Ze schrijven: 
'Helaas hebben wij niet alles in de hand. Vooralsnog zijn wij voornemens om in januari 2016 
te starten met de bouw. Dit gaan we aan het einde van de maand communiceren naar de 
huurders. Zodoende starten we in een rustige periode met alle betonwerk van 
het nieuwe gebouw. Verder zullen wij het Wijkplatform ook formeel informeren.' 
 
5. Gesprek nieuwe raadsleden 
Op verzoek van een aantal nieuwe raadsleden kwam de vraag, om kennis te maken met de 
wijkplatforms. Wat doen wij en wat doen we niet? Dit zou tijdens een sessie in het najaar 
van 2015 plaats vinden. Er zijn gesprekken geweest met de griffier, waarbij duidelijk werd, 
dat er geen sessie zou komen, maar een gesprek in kleine kring. Daarbij werden niet alle 
nieuwe raadsleden uitgenodigd en dat is vreemd. Eerder deze maand kwam er een mail 
binnen met de vraag, wat de wijkplatforms precies wilden met dit gesprek. En dat is 
vreemd, omdat de uitnodiging vanuit de raad kwam en niet via de wijkplatforms. 
 
6. Bellatrixstraat 
De bomen zijn gesnoeid. De verkeersdrempel van de Bellatrixstraat naar de Planetenweg 
zakt weer, dit dienen bewoners zelf te melden bij de gemeente. 
- Tijdens de vergadering van 21 april jl. werd aangegeven, dat er een rattenplaag heerst rond 
de flats. De firma Tol is met camera's aan de gang geweest en ontdekte dat er in de oude 
afvoerriolen, die nog in de grond liggen, zich ratten bevinden. Ook zijn de boxen 
onder de flats nagekeken en in 1 box werden 12 dode ratten aangetroffen. De bewoner 
kwam klaarblijkelijk nooit in zijn box, anders was dit wel eerder ontdekt. Er is besloten om de 
oude rioolafvoeren te verwijderen. Wanneer is nog niet bekend. De kosten van deze klus zijn 
beraamd op 100.000 euro. Vraag is, wie dat gaat betalen.  
Een oorzaak van de rattenplaag: de eigenaar van de nieuwe  
dagwinkel aan de Betelgeuzestraat dumpte zijn brood en misschien ook wel zijn vleesafval 
op het grasveld. De BOA's zijn gewaarschuwd, zij gingen een gesprek aan met de man. In 
eerste instantie wilden of konden ze er niets mee, maar toen bewoners het woord 
'milieudelict' liet vallen, gingen zij er wel op af. Ina heeft een gesprek gehad met een  
inspecteur van ODIJmond. De winkelier is verplicht om binnen drie maanden 
na opening contact op te nemen, ook vanwege het vuil aanbieden. Hij heeft dit nog niet 
gedaan, het heeft wel de aandacht. 
- Betreffende de overlast van bomen: Ger nam contact op met Marco Demoitie van 
Groenvoorziening. Hij was het vergeten, maar beloofde alsnog actie te 
ondernemen. Wanneer is niet duidelijk en ook niet, of er een kapvergunning is afgegeven. 
 



 
- Er staan anti-parkeerpaaltjes bij de geldautomaat aan het Zeewijkplein, toch staan er 
regelmatig auto's op de stoep. Is weer doorgegeven aan de gemeente. 
 
7. Wijkschouw 
Wordt elk anderhalf jaar georganiseerd. Het was de bedoeling, dat er dit jaar een 
wijkschouw zou plaatsvinden. Dit is verschoven naar het vroege voorjaar. 
 Rob Plessius wil een lans breken voor de wijkteams. Zijn advies: probeer door te vragen, 
dingen te achterhalen, dan weet je wellicht, wat er aan te doen is. Begeleidingsteam van de 
gemeente is een goede zet. Zij werken samen met de huurdersraden, dit zijn echter wel vaak 
dezelfde mensen. Annie (sociaal wijkteam) maakt ook mee, dat veel ouderen positief zijn 
over het wonen in Zeewijk. 
 
8. Rondvraag 
Piet Dekker legt in het kort uit wat er gaat gebeuren met betrekking tot de aanleg van de 
nieuwe zeesluis. Je kunt zeggen dat dit niets met onze wijk te maken heeft, maar het gaat 
alle inwoners van Velsen aan. Het wordt de komende tijd lastig om van Noord naar Zuid en 
vv te reizen. De aanleg van de nieuwe sluis valt samen met de renovatie van de Velsertunnel. 
Martha vraagt zich af, waar wijkwethouder Floor Bal is. Hij had andere bezigheden, er zijn 
vaak ingelaste vergadering op maandag. 
Ina bedankt alle aanwezigen en sluit de vergadering. 
 
Volgende vergadering: 18 januari 2016! 
 
  
 
 


