
 
 
Notulen vergadering Wijkplatform Zee- en Duinwijk 20 februari 2017 
 
Aanwezig: Piet Dekker, Arjan de Vos, Gerard Hartog, Nico van Nijendaal, Adri 't Hart, Gre 
Rolvink, Nel Ruyter, Ger Mendrik, Elsa Waljaard, Ciska de Wit, Tiny v. Oostrum, Theresa 
Marcos (D'66 Velsen), Corrie Goor, Echtpaar Schiltmeyer, Jeroen Pieterse, Johan en Ciska van 
Amersfoort, Evelien Engele (IJC), Peter Koelemij, Elly Jansen, Maurice Bok, Piet v. 
Deuedekom (LGV), Rob Bakker, Sander Schaap, Richard v.d. Bos, Ina de Vos, Carla Zwart. 
 
Afwezig met kennisgeving:  Martha Klinge, wijkwethouder Floor Bal, Carrie Nupoort, Henk 
Pruiksma, Jacqueline Staats (CDA) 
 
1) Ina opent de vergadering en heet alle aanwezigen welkom. Er is een grote opkomst omdat 
veel bewoners mee willen praten over het agendapunt JOP (Jongeren Ontmoetings Plek). Ina 
stelt daarom voor om dit punt boven aan de agenda te zetten. 
Tijdens de Wijkplatformvergadering van afgelopen december kwam verplaatsing van de JOP 
ter sprake. Er is nu een oude JOP op het grasveld naast de Dwarsligger, maar die is op en 
moet worden vervangen. Voorstel vanuit het wijkteam is om te kijken of er draagvlak is om 
een nieuwe JOP te plaatsen op het grasveld tussen SVIJ en Sporthal Zeewijk. Omwonenden 
zijn niet blij met de komst van de JOP omdat zij al lange tijd overlast hebben hangjongeren 
en drugsdealers. Er komt binnenkort een gesprek tussen bewoners en gemeente en mocht 
de gemeente besluiten om de JOP toch op het grasveld te willen plaatsen moet dat via een 
vergunningsprocedure zodat een ieder bezwaar kan maken. Zoals gewoonlijk wordt dit 
bekend gemaakt via de website van de gemeente Velsen en de gemeentelijke pagina's in 
Jutter/Hofgeest. 
Advies aan omwonenden: blijf overlast melden!! 
 
2) Mededelingen en binnengekomen post: 
 - Johan Feenstra, de vorige voorzitter van ons Wijkplatform is overleden. Ina is namens het 
Wijkplatform naar de begrafenis geweest. 
- Er is een uitnodiging binnengekomen van het Havenkwartier. Ina kan hier niet naar toe, 
liefhebbers kunnen zich bij haar melden. 
- Een uitnodiging binnengekomen van het Velsens Forum 2017, onderdeel van Visie op 
Velsen 2025, over het bepalen van de strategische agenda. 
- Wijkagent Jerry Ramdayal is ziek; voor contact met de politie bel 0900 8844. 
- Betreffende de voetstappenactie HZM van 26 januari jl.: Het was een goede tocht door de 
wijk, RTVNH heeft opnames gemaakt welke terug zijn te kijken via hun website. De actie 
attendeert mensen op ramen en deuren die open staan en zo het dievengilde makkelijk 
maken. Er bleken veel poort- en schuurdeuren open te staan, bewoners reageerden soms 
vrij laconiek. 
- In het kader van NL.Doet gaat men op zaterdag 11 maart in speeltuin Zeewijk aan de gang 
met opknappen en schoonmaken van de toestellen e.d. Het bestuur is compleet, er zijn twee 
beheerders, maar.....een groot tekort aan vrijwilligers!! Aanmelden kan via Ina. 
- Wat betreft de sloop van een basisschool aan de Eenhoornstraat: de bijgebouwen, zoals de 
fietsenstalling, zijn verkocht. De sloop duurt ongeveer zeven weken en voor de 
zomervakantie moet het terrein leeg zijn. 



-  GIDS-Project: afgelopen november is een groep bewoners en kopers van kavels voor het 
eerst bij elkaar geweest vanwege het trapveldje aan de Keetberglaan; volgende week volgt 
een tweede bijeenkomst en er zijn al tekeningen gemaakt. Iedereen is enthousiast! 
- Floor heeft een gesprek gehad met bewoners van de Doorneberglaan. Werkzaamheden 
aan het Zeewijkplein beginnen soms al om 6 uur in de ochtend en zij waren daarvan niet op 
de hoogte gesteld.  
- De vrachtwagens die de Dekamarkt moeten bevoorraden, gaan  via de Schiplaan naar het 
laadperron. De weg is daar te smal en het verkeer komt regelmatig vast te staan. Na de 
bouw schijnt het anders te worden en wordt dit aangepast. 
 
3. Verslag 19 december 2016.  
- Floor gaf aan, dat hij Piet gesteund heeft. (dit hoort hier niet thuis, moet met bewoners 
opgenomen worden) 
- Rob Plessius geeft aan dat hij de opmerking van Ina mist in het verslag over confrontatie 
met wijkagent over meldingen door omwonenden. 
Na deze kanttekeningen zijn de notulen goedgekeurd, met dank aan Elsa. 
 
5.  Het verkeer rondom Action en Lidl:  
Eind januari is Ina met rayonmanager Action en ambtenaar verkeer Gemeente Velsen wezen 
kijken bij het getob van de vrachtwagen van Action om te kunnen lossen en laden. Vanuit 
Action was ook gevraagd om actie. We hebben gezien dat de vrachtwagen een aantal keren 
heen en weer moest steken om achteruit de los-en laadplaats te kunnen bereiken. Het 
voorstel dat Ina twee jaar geleden al deed is nu uitgevoerd: vorige week is een proef gestart 
voor vier maanden wat inhoudt dat voor ruimte van twee parkeerplaatsen een 
parkeerverbod gaat gelden. Zes dagen per week, tussen 10-17.30 mag niet geparkeerd 
worden langs het terrein naast de Dwarsligger. Op andere tijden en op zondag is er geen 
probleem en kan gewoon worden geparkeerd. Afdeling verkeer is bezig info te verzamelen 
over het aflopen huurcontract Tango (laad- en losruimte zou dan daar naartoe verplaatst 
kunnen worden) en verwijderen overbodig riool Betelgeuzestraat. Het zou mooi zijn als het 
hele gebied opnieuw zou kunnen worden ingericht. 
 
6. Nieuws uit het Wijkteam: 
  - parkeeroverlast bij basisschool de Origon aan de Orionweg;  omwonenden hebben veel 
overlast van geparkeerde auto's van leerkrachten terwijl voldoende parkeerruimte is in de 
buurt. Over twee weken is er een gesprek op school met het wijkteam. 
    - stand van zaken stuurgroep: alle organisaties zijn bezig de boel weer op te starten en dit 
voorjaar moet een overleg gaan plaatsvinden. 
   - Orionflat 12-hoog: planning is:  eind maart gaan de hekken er omheen en sloop volgt 
komende zomer als de schoolvakantie is begonnen. Zo hebben kinderen van de 
Origonschool er geen last van. Eerst zal echter asbest worden verwijderd. 
- In week 11 beginnen de werkzaamheden op de rotonde Orionweg/Pleiadenplantsoen. Het 
anker, dat bij Denenmarken werd opgevist, wordt dan op de rotonde geplaatst. Het wordt 
t.z.t. feestelijk geopend. 
-  Wie op de hoogte wil blijven van de komst van statushouders naar de Venusstraat kan de 
nieuwsbrief aanvragen via statushouders@velsen.nl 
 
 



7. Speerpuntenplan 2017 
Aanvullingen op het speerpuntenplan 2016 
...Betreft ontmoetingsplek ouderen: de banken in het winkelcentrum komen terug en in die 
banken komt een mogelijkheid om je mobiel op te laden. 
...Wat betreft een themabijeenkomst over inbraken woningen...de ex inbreker die een 
praatje vertelt  is erg duur. Deze kosten moeten worden betaald door gemeente, politie en 
corporaties en dat gaat niet gebeuren.  
... Het Rokerspad is veranderd in het Eglantierspad. Er is eindelijk een 'fietspad-bord'  bij 
geplaatst, nu nog verlichting. 
...Het fietspad van de Dennekoplaan via de achterzijde van de Orionflat stuit op veel 
weerstand. Niet vergeten dat het nog een idee is.. 
Mochten er nog aanvullingen zijn laat dat dan even weten aan Ina. 
 
8. Rondvraag 
... Via het sociaal wijkteam komt er een werkgroep betreffende integratie bewoners 
Schiplaan. Wie mensen daarvoor kent...graag melden. 
Evt. contact opnemen met het bestuur van de moskee. 
 
Volgende vergadering...8 mei om 19.30 uur in buurtcentrum De Dwarsligger. 
 


