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Memo   

 

 

 

Aan Gemeenteraad Velsen 

Van College burgemeester en wethouders 

Cc  

Datum 10 maart 2023 

Onderwerp Sfeerverslag inwonersbijeenkomsten over het opvangschip in Velsen-Noord 

20 en 22 februari 2023 

 

 

Op maandag 20 en woensdag 22 februari 2023 konden inwoners van Velsen-Noord in informele 

bijeenkomsten in gesprek gaan met de burgemeester, wethouders en ambtenaren. En uiteraard met 

elkaar. Deze bijeenkomsten over eventueel langer blijven van het opvangschip, waren bedoeld om 

hierover extra informatie en ideeën op te halen bij inwoners, of om hierover vragen te stellen.  

De opzet was een inloopavond waarop inwoners in vier themahoeken in gesprek konden gaan. De 

thema's waren: Proces, Opvang, Veiligheid en Ideeën. Verderop in dit sfeerverslag staat per thema wat 

inwoners tijdens de bijeenkomsten hebben ingebracht..  

 

Raadsleden en steunfractieleden waren uitgenodigd als toehoorder om zo een beeld te krijgen van 

deze gesprekken. De bijeenkomsten waren aanvullend op de digitale raadpleging en bedoeld om 

verdieping te geven op de beleving bij inwoners. Dit sfeerverslag is een toevoeging op de digitale 

raadpleging maar vervangt deze op geen enkel onderdeel. 

 

In de brief van de gemeente Velsen die op 16 februari 2023 aan alle inwoners van Velsen-Noord van 

18 jaar en ouder is gestuurd, boden we de mogelijkheid voor deze bijeenkomsten aan. Bezoekers 

moesten zich hiervoor vooraf inschrijven. We gaven een maximumaantal inwoners per avond aan (70). 

Dit om op een goede manier samen het gesprek te kunnen voeren.  

 

Op beide avonden bezochten 26 inwoners het Huis van de Wijk De Stek in Velsen-Noord. Dit was 

minder dan de maximale capaciteit en minder dan we op voorhand verwacht hadden.  

Op maandag 20 februari waren naast burgemeester Frank Dales ook twee wethouders – Sebastian 

Dinjens en Marianne Steijn – en 16 ambtenaren waaronder twee boa's en twee wijkagenten aanwezig. 

Ook waren er 15 raadsleden en steunfractieleden als toehoorders.  

Op woensdag 22 februari waren er naast de burgemeester en twee wethouders – Sander Smeets en 

Marianne Steijn – ook 12 ambtenaren waaronder een boa en een wijkagent aanwezig. Negen 

raadsleden en steunfractieleden waren toehoorder.   
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PROCES  

  

Met name rondom thema 'Proces’ wilden de inwoners in gesprek met de burgemeester en wethouders. 

Het ging hen met name over de verbinding tussen de gemeente Velsen in zijn geheel met Velsen-

Noord als specifiek onderdeel daarvan. De betrokkenheid van de aanwezige inwoners en de vragen en 

onzekerheden waarmee zij de gesprekken aangingen, zorgden voor intense, directe gesprekken.  

 

Meerdere inwoners gaven aan zich niet gezien, gehoord en serieus genomen te voelen. Dat ze niet 

altijd goed begrepen waarom beslissingen genomen zijn of worden. En dat ze wilden weten welk 

perspectief de gemeente hen voor nu en in de toekomst kan bieden.   

 

Veelgehoorde vragen waren onder andere waarom er nu wel en in juni 2022 geen raadpleging kon 

plaatsvinden, en in hoeverre de raadpleging onafhankelijk en richtinggevend is voor de beslissing 

rondom het opvangschip. Er waren ook vragen over de verdeling van de compensatiegelden en of er 

nu wél goed geluisterd gaat worden naar de behoeften en vragen van Velsen-Noorders. Bovendien 

gaven aanwezigen aan het ongemakkelijk te vinden dat het lot van de mensen op de boot nu bij 

inwoners werd neergelegd. Een grote groep mensen gaf aan dat zij wellicht geen tot weinig last hebben 

van de vluchtelingen op de boot, maar dat zij willen dat de gemeente zich aan haar belofte aan Velsen-

Noord houdt: “Op één maart is de boot weg”. Ook werd aangegeven dat ze getwijfeld hadden om langs 

te komen op deze avonden, omdat zij weinig vertrouwen hebben in het effect hiervan. Verder leefde de 

aanname dat de beslissing rondom het langer laten liggen van het opvangschip waarschijnlijk al intern 

genomen is door de gemeente, en dat hun respons daar geen invloed meer op heeft. Er waren ook 

vragen over het invullen van de vragenlijst. Bijvoorbeeld waarom er op één adres meerdere 

vragenlijsten waren bezorgd. En of er ook ondersteuning is voor mensen die niet digitaal vaardig zijn.  

  

  

OPVANG   

 

Bij het thema ‘Opvang’ gingen de gesprekken onder andere over de invulling van de taakstelling die de 

gemeente heeft voor statushouders en asielzoekers. De inwoners wilden weten of de vluchtelingen die 

nu op het schip verblijven uiteindelijk ook in Velsen en specifiek in Velsen-Noord gehuisvest moeten 

worden. En hoe de gemeente gaat zorgen voor spreiding in de verschillende wijken. Een andere 

terugkerende opmerking was dat het aantal vluchtelingen dat nu opgevangen wordt op de locatie te 

groot is. Een groep inwoners gaven aan te snappen dat er vluchtelingen opgevangen moeten worden, 

maar: “1.000 vluchtelingen op een inwonersaantal van 5.000 Velsen-Noorders is teveel”. 

  

 

OPENBARE ORDE/VEILIGHEID  

 

Inwoners hebben een aantal zorgen geuit over het thema ‘Openbare orde en veiligheid’. Zo gaven ze 

aan dat, met de zomerperiode in aantocht, er waarschijnlijk meer gebruik gemaakt zal gaan worden van 

de openbare ruimte. Het Wijkeroogpark werd vaak als voorbeeld genoemd om deze zorgen te 

illustreren, maar de zorgen gelden voor meerdere openbare ruimtes in Velsen-Noord. Inwoners gaven 

hierbij aan dat het park op dit moment niet goed is toegerust voor zoveel mensen. Er zijn onvoldoende 

bankjes om op te zitten, de looppaden moeten opgeknapt worden, er is onvoldoende verlichting, het 

zwerfafval zorgt voor overlast en er is behoefte aan meer toezicht. Ook is er vraag naar openbare  

(eco-)toiletten en picknicktafels.  
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IDEEEN  

 

Inwoners konden ideeën, suggesties en opmerkingen niet alleen mondeling delen, maar ook via 

briefkaarten deponeren in een fysieke ideeën-bus.  

 

Er zijn een aantal thema’s te ontdekken in de ingediende ideeën:  

  

1. Zet meer in op onderhoud in Velsen-Noord.  

• Pleeg onderhoud bij de fietstunnel van Velsen-Noord naar Beverwijk. 

• Knap het gebied bij het pierenbadje op  

• Herstel de paden in het Wijkeroogpark. 

• Plaats extra bankjes en vuilnisbakken in het park.  

• Vergroot en investeer in de Stek. 

• Investeer in meer plantenbakken en bloemen, gezamenlijke moestuin-projecten. 

• Creëer meer parkeerplekken op Stratingplantsoen (even kant).  

• Pak het sluipverkeer rondom Tata aan. 

• Ga met alle betrokkenen het gesprek rondom de Ventweg aan, creëer een duurzame gedragen 

oplossing. 

• Werk aan een nette bestrating van het wegdek en de stoepen. 

  

 

2. Ga samen met woningcorporaties en sociale partners aan de slag.  

• Het Breesaperhof is verpauperd, er wonen nu veel drugsverslaafden en sociaal niet 

geïntegreerde bewoners.  

• Trek op tegen illegale bewoning.  

• Knap de Gildebuurt op.  

• Hanteer betere screening en hanteren van doelgroepen. 

• Zet in op betere integratie van mensen met een niet Nederlandse achtergrond in het algemeen. 

• Knap Velsen-Noord op net zoals in Zeewijk is gebeurd. 

• Niet alleen opknappen van ‘de stenen’, ook het versterken van de saamhorigheid is belangrijk. 

  

3. Trek samen op met Velsen-Noord en investeer in de verbinding. 

• Laat zien dat je mét Velsen-Noord optrekt en niet vóór Velsen-Noord beslist.  

• Communiceer duidelijk rondom het compensatiegeld traject, betrek Velsen-Noord erbij. 

• Organiseer meer activiteiten zoals schaakbordtafels, kinderboerderij, waterfonteintjes, 

picknicktafels, trimparcours etc.  

• Spreek vaker af en wees meer zichtbaar in Velsen-Noord. 

• Ga in gesprek met jongeren, bijvoorbeeld bij de skatebaan.  

• Voed en ondersteun de verschillende positieve acties en groepen, verenigingen en stichtingen 

die er al zijn in Velsen-Noord. 

• Organiseer meer activiteiten die een positieve saamhorigheid onder inwoners weer helpt te 

versterken.   

  



G E M E E N T E  V E L S E N   

Pagina 4 van 4 

 

4. Werk aan een betere afstemming in de communicatie vanuit de gemeente Velsen. 

• Niet alleen digitaal, maar ook fysiek. Werk bijvoorbeeld met spreekuren, inloopmomenten, 

themabijeenkomsten.   

• Houd communicatie laagdrempelig en begrijpelijk. Stem af op de inwoners, maak het niet te 

complex.  

• Houd er rekening mee dat niet al het nieuws via de IJmuider Courant Velsen-Noord bereikt 

(andere regionale editie van Noord Hollands Dagblad).  

• Probeer persoonlijk en niet te afstandelijk te zijn in zowel tekst als beeld. 

 


