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Velsen Christenunie
MOTIEF van 2019

Aangehouden

Oversteek Velsertraverse
via griffie@velsen.nl

Aan de voorzitter van de Raad

Geachte voorzitter,

Hierdoor delen wij u mede dat wij onder verwijzing naar artikel 41, lid 6, Reglement 
van Orde een motie vreemd aan de orde van de dag indienen met als onderwerp 
oversteek Velsertraverse, in de raadsvergadering van 26-09-2019.

De motie luidt als volgt:

Velsen Noord ligt ingesloten door het kanaal, industrieterrein, de A22 en sinds enige 
jaren de westelijke randweg. Het idee om bij de aanleg HOV Beverwijk een fiets- en 
voetgangersonderdoorgang aan te leggen is in die zin zeer toe te juichen.
Echter daarmee moet de gelijkvloerse oversteek verdwijnen.
De reacties op dit besluit van de stuurgroep waren en zijn nog steeds heftig zowel op 
de informatieavond in Velsen Noord als op social media. Velsen Noord voelt zich 
daardoor letterlijk steeds meer geïsoleerd en vindt de onderdoorgang niet sociaal 
veilig. Wethouder Diepstraten gaf op de informatieavond aan dat de gelijkvloerse 
oversteek tijdelijk zou blijven bestaan totdat de experts in een wandeling met 
bewoners geconstateerd hebben dat de onderdoorgang sociaal veilig zou zijn. Ook 
dit stelde de bewoners niet gerust omdat daarmee toch de oversteek in de toekomst 
zou verdwijnen.
Het raadsakkoord “Samenspel”geeft aan dat de raad goed naar de signalen uit de 
omgeving wil luisteren en verbinding tot stand wil brengen. De Balans tussen 
overheid en samenleving willen we gelijkwaardiger.

De raad van de gemeente Velsen constateert dat:
• Velsen Noord door de aanleg van de Westelijke Randweg nog meer 

geisoleerd is geraakt
• Het Samenspel tussen gemeente en de inwoners van Velsen Noord zoals 

beoogd in het raadsakkoord op dit moment niet in balans is
• De wens van de inwoners van Velsen Noord voor het behoud van de 

gelijkvloerse oversteek duidelijk en begrijpelijk is.
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Draagt het college op:

• In de stuurgroep het standpunt in te nemen dat naast de onderdoorgang ook 
de gelijkvloerse kruising bij de Velser traverse gehandhaafd blijft.

• Daarnaast alle mogelijkheden te benutten om de gelijkvloerse kruising te 
handhaven.

Toelichting:

De wethouder heeft al toegezegd dat de kruising blijft bestaan totdat is aangetoond 
dat de onderdoorgang veilig is.
Hieruit blijkt dat er geen bezwaren zijn om de kruising te handhaven. Derhalve 
stellen wij voor dit handhaven van de gelijkvloerse kruising zonder restrictie te doen. 
De wethouder wordt verzocht dit standpunt van de raad van Velsen in te brengen in 
de stuurgroep. Mocht dit niet leiden tot het gewenste resultaat dan wordt het college 
verzocht andere mogelijkheden te onderzoeken om de gelijkvloerse kruising te 
handhaven bijvoorbeeld via het bestemmingsplan of verkeersbesluiten.

Toelichting:

Datum: 26-09-2019 

Naam

Annette Baerveldt 
Leen de Winter 
Lieneke Post
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