
Notulen vergadering wijkplatform Zee- en Duinwijk 20-11-2017 

Aanwezig: Ina de Vos, Adri ’t Hart, Ger Mendrik, Piet Dekker, Nel Ruyter, Gré Rolvink, 

Dennis Gouda, Henk Pruiksma, Teresa Marcos (D'66 Velsen), Ciska de Wit, Tiny van 

Oostrum, Nico van Nijendaal, Arie  Zandwijk, Alex v.d Molen, Ilse Stoelman + Jiska Bot 

(GL), Dhr. Nieuwendijk, Gerard Hartog, Evelien Engele (IJC), Jacqueline Staats (CDA), 

Carla Zwart.  

Afwezig met bericht:  Arjan de Vos, Dennis Gouda, Floor Bal (wijkwethouder), Elsa 

Waljaard (CU), Piet v. Deudekom (LGV), Martha Klinge, Carrie Nupoort (komt ws later), 

Gerko Buist (SP)  

 

1. Opening Ina heet iedereen welkom en bedankt Piet voor zijn waarneming tijdens 
haar ziekte.  
Nieuwe gezichten aan tafel:  Dhr. Nieuwendijk, lid van de bewonerscommissie 'de 
Orion' aan de Orionweg en Ilse Stoelman, die namens Groen Links de vergadering 
bezoekt. Er volgt een kort rondje waarbij een ieder zich voorstelt.  

2. Mededelingen en binnengekomen post.  
Post: er is een factuur voor onderhoud van de website.  
Mededelingen:  
* Leo Aardenburg stopt als voorzitter van het wijkplatform Velsen-Noord, hij staat op 
de kieslijst voor de komende gemeenteraadsverkiezingen voor de LGV. Michel Sjoers 
volgt hem op.  
* Basisschool Zefier was bij oplevering al te klein, er wordt veel aan sport gedaan en 
dat trekt leerlingen aan. Er zijn leerlingen ondergebracht in het kantoor van de 
directie en bij de Dwarsligger. Een onwenselijke situatie, er werd aan Ina om advies 
gevraagd en dit heeft zij naar eer en geweten gegeven.  
* Piet en Martha waren aanwezig bij de opening van het regenboogpad, dit naar 
aanleiding van een motie van Marc Hillebrink. Piet vond het een aanfluiting. Theresa 
geeft een toelichting; een echt zebrapad mocht niet, dit in verband met de 
verkeersveiligheid.  
* De grasmat van het Cruyff Court is vernieuwd. Er gingen geruchten dat het 
verplaatst zou worden, dit is niet waar.  
*Op 27 november is er een inloopbijeenkomst in het Zee- en Havenmuseum. 
Gemeente gaat een nieuwe LVVP opstellen voor de periode 2018 – 2030 en burgers 
mogen meepraten. Op de website is hier ook een stukje over te vinden, via een link 
kan men een enquete invullen. 
*Nieuwbouw Orionflats zorgt voor veel onrust, omdat een deel van het trottoir en 
grasstrook worden opgeofferd voor parkeerplekken. Parkeerruimte aan de 
achterkant van de flats is voldoende voor bewoners. Op de Orionweg wordt nog 
altijd te hard gereden. Kinderen steken soms tussen de auto’s door over, dit is 
levensgevaarlijk. Graag zien zij het verwijderde zebrapad terug. De bewoners gaan 
naar de bijeenkomst over de LVVP op 27 november (Ina zal daarbij niet aanwezig zijn 
vanwege een 2e bijeenkomst Velsens Forum, ivm bepalen strategische agenda), 
evenals de bewoners van de Eridanusstraat. Daar is nog steeds parkeeroverlast.  
 



Door geparkeerde auto’s in de bocht van de straat kan de HVC auto er vaak niet langs 
en ook niet bijv. een brandweerauto of een ambulance, zo vrezen de bewoners. 
* Wijkschouw: mensen klagen minder, zijn ze tevreden? Nee….bewoners zijn 
mondiger geworden, weten zelf steeds meer de weg te vinden. Van de tien 
wijkplatforms zijn er nog vijf actief, dit is niet voor niets. Vinden we het nog wel 
nuttig? Voor de bewoners zelf, zoals bijvoorbeeld met het Rokerspad. Gemeente 
doet er niets mee. Bij overlast van drugsdealers bijvoorbeeld, er werden kentekens 
doorgegeven, waar de politie vervolgens niets mee deed. Wellicht nog één poging 
doen om te zien of we opnieuw niet serieus genomen worden? Er zijn wel bepaalde 
voorwaarden waaraan we als wijkplatform moeten voldoen, dit om budget van de 
gemeente te krijgen… 
Volgende wijkschouw is op dinsdag 6 februari 2018, om 19.00 uur verzamelen bij de 
Dwarsligger, per fiets. *Het vergaderschema voor 2018 is goedgekeurd, ook te lezen 
op www.wijkplatformsvelsen.nl/zee-en-duinwijk Daar kan ook de maandelijkse 
nieuwsbrief worden aangevraagd. 

3. Verslag 18 september 2017 *Er stonden laatst hekken om de steile uitrit van de 
parkeergarage bij het winkelcentrum aan de kant van de Schiplaan, deze zijn nu weer 
weg. Communicatie tussen de gemeente en Dreefbeheer verloopt nog altijd 
moeizaam. Verder zijn de notulen goedgekeurd.  

4. Nieuws:  
*Overleg met gemeente over de terugkomst van de ondergrondse containers. Gaan 
ze terug naar het Zeewijkplein of naar de Bellatrixstraat? Achter de viskiosk is niet 
wenselijk, te dicht bij de kruising en er zouden dan bomen gekapt moeten worden. 
Een ambtenaar is ter plekke wezen kijken en werd bijgepraat door Ina. Gemeente 
gaat nu in overleg met Dreefbeheer.  
*JOP: Er zijn twee fietstochten georganiseerd, helaas geen jeugd en ook weinig 
wijkbewoners aanwezig. Uiteindelijk bleek een stuk trottoir bij het parkeerterrein van 
de sporthal geschikt. De jeugd is er blij mee. Omgevingsvergunning is aangevraagd, 
deze is tien jaar geldig. Begin 2018 kan al het een en ander gerealiseerd zijn.  
*GIDS staat voor Gezond In De Stad, waarvoor Zee- en Duinwijk pilotgroep is; 
momenteel is het tweede deel bezig. Vanavond leggen de project-trekkers hun 
plannen uit aan wijkbewoners en overig geïnteresseerden. Carrie is daar op het 
moment haar plan voor een verhoogde moestuin bij de Dwarsligger aan het 
uitleggen. Ook is het bestuur van Speeltuin Zeewijk aanwezig om hun plan uit te 
leggen. Het ziet er mooi uit, de kinderen gaan hier ook over meedenken.  
Rondvraag  
*Bij het grasveld aan het Groot Helmduin zijn altijd veel kinderen aan het spelen, 
maar mensen laten daar ook honden uit, er is daar geen handhaving. Dit is een veel 
voorkomend probleem.  
*Is er al iets bekend over de bankjes in de Zeewijkpassage? Die komen terug, Ina 
heeft het zwart op wit, ze blijft mailen.  
*Slager aan het Canopusplein: gooit nog steeds zijn vleesafval en karton in de 
container. Die is dan vol, mensen zetten hun afval naast de container. Alleen als er 
foto’s van gemaakt zijn, wordt er ingegrepen. Ook wordt er brood en fruitafval 
gestrooid. Ina stuurt handhaving een mail. (uitstallingsbeleid)  
*Bewoners Orionweg zijn bezorgd over nieuwe plannen, meneer Nieuwendijk legt 
e.e.a. uit. De laagbouw bijvoorbeeld krijgt last van schaduw van de nieuwe flats.  



Ook parkeren gaat voor overlast zorgen. Men krijgt geen inzage. Er is een 
lichtanalyse, maar ook die mag men niet inzien. Er wordt gezegd, dat het bedrijf het 
belangrijk vind om met de bewoners in contact te komen, maar daar merken zij 
weinig van. Het wijkplatform kan hier helaas weinig aan doen, Ina stuurt een mail om 
te vragen hoe het zit. Er komt nog een inspraakronde, maar daar heeft men weinig 
vertrouwen in.  
*Basisschool de Origon: er zijn nog steeds problemen mbt het parkeren in de buurt; 
leerkrachten zetten massaal auto's bij wijkbewoners voor de deur. Afspraken over 
spreiden in de wijk worden niet nagekomen, auto’s stoppen nog altijd voor de school, 
laatst kon een ambulance er niet langs. Er is juridisch niets aan te doen, het wordt 
opnieuw bekeken.  
*Klanten van Mr. Shi staan regelmatig op het fietspad geparkeerd sinds de 
herinrichting. 

Ina sluit de vergadering en dankt alle aanwezigen voor hun komst. 

Volgende vergadering: 15 januari 2018, 19.30 uur.  

 

 

 

 


