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IJmuiden, 13 januari 2012 
 
 
Jaarverslag wijkplatform IJmuiden-Noord 
 
 
Een paar feiten: 
• Er staan 22 mensen op de vaste verzendlijst van het WPF, hiervan bezoeken 11 leden zeer 

regelmatig de vergaderingen. De anderen volgen het werk en reageren zo nodig per e-mail. 
• We hebben 8 WPF vergaderingen in 2011 gehouden, waarvan 2 in aanwezigheid van de 

wethouder. Deze vergaderingen worden aangekondigd in de Jutter (betaalde advertentie) en de 
IJmuider Courant (redactioneel). 

• Er is een nachtschouw uitgevoerd die we tezamen met WPF IJmuiden-Zuid georganiseerd 
hebben. Deze nachtschouw was aangekondigd in de Jutter en IJmuider Courant. 

 
We hebben deelgenomen aan: 
• Zes vergaderingen van het wijkteam IJmuiden-Noord en -Zuid 
• Klankbordgroep Lichteren / Averijhaven / Nieuwe Zeesluis 
• Visie op Velsen 2025 
• Welzijn Nieuwe Stijl 
• Woonvisie 2025 
• Themadag wijkteams 
• Discussies met de burgemeester over de burgerparticipatie 
• We hebben diverse informatie en inspraakbijeenkomsten bezocht 
 
We hebben de volgende onderwerpen behandeld: 
1. Overlast Kennemerlaan: er zijn borden door de gemeente geplaatst, er komen geen camera’s, de 

overlast is behoorlijk afgenomen. 
2. We hebben bereikt dat de IJmuiderstraatweg / Julianakade 50 km-wegen blijven. 
3. We hebben bereikt dat het Moerbergplantsoen een 50 km-weg blijft. We hebben het helaas niet 

voor elkaar gekregen dat er een zebrapad wordt aangelegd ter hoogte van de basisschool Het 
Kompas. 

4. Het Moerbergplantsoen (park) is een hangplek die veel aandacht krijgt. We hebben een sterk 
vermoeden dat er drugs gedeald wordt. De gemeente heeft medegedeeld dat de skatebaan 10 
jaar oud is en daarom vervangen moet worden. We hebben zelf vastgesteld dat er recent 
uitgebreide herstelwerkzaamheden zijn uitgevoerd en dat hij er feitelijk nog pico bello uitziet. 

5. We hebben gesproken met een delegatie van Het Baken in het Moerbergplantsoen en hen gerust 
kunnen stellen dat de hulpdiensten, na de herinrichting van het park, nog steeds bij de zuidgevel 
kunnen komen: er worden aldaar namelijk grastegels aangelegd. 

6. We hebben aandacht gevraagd voor hangjongeren op Plein 1945. Voor de zomer heeft een 
ambulante jongerenwerker contacten gelegd met deze groep en aan het eind van het jaar is er 
een streetcornerwerker ingeschakeld. Er wordt door de gemeente gewerkt aan een oplossing in 
de vorm van een ingerichte hangplek op een andere plaats. 
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7. Het nieuwe Winkelcentrum: na 11 jaar staan we helaas nog steeds met lege handen. We hebben 
ons unaniem achter het plan van de winkeliers geschaard. 

8. We hebben aandacht besteed aan de nieuwbouw Lange Nieuwstraat en een zienswijze op het 
voorontwerp bestemmingsplan ingediend. De sloop is zonder problemen verlopen en dec. 2011 
afgerond. Nieuwbouw begint in 2012. 

9. We hebben aandacht besteed aan de nieuwbouw Motorhuis. In 2012 wordt begonnen met de 
bouw. 

10. We hebben aandacht besteed aan de nieuwbouw Hoogeberg / Trompstraat en gereageerd op de 
plannen voor de inrichting van de naastliggende speelplaats. 

11. We hebben een werkgroep opgestart over de geluidoverlast van de Velserkom. We hebben 
hierover gesproken met wethouder Westerman. We hebben nog niet bereikt wat we willen. 

12. Op ons verzoek is bij het onderzoek van de leefbaarheidsmonitor de wijk IJmuiden-Noord 
losgekoppeld van IJmuiden-West, waardoor we nu voor het eerst een goed beeld krijgen van 
alleen onze wijk. Bij de beoordeling van de gegevens komt naar voren dat vooral de leefbaarheid 
voor IJmuiden-Noord slecht uitpakt ten opzicht van Velsen gemiddeld. 

13. De bewoners uit de Evertsenstraat hebben aandacht gevraagd voor de parkeeroverlast. Omdat ze 
allemaal wat anders willen hebben we dit onderwerp laten vallen. 

14. Het middeneiland op het kruispunt Wijk aan Zeeërweg / Evertsenstraat is op ons verzoek 
ontoegankelijk gemaakt voor het parkeren van auto’s. Met betrekking tot het parkeren in de 
middenberm van de Wijk aan Zeeërweg hebben we gevraagd de paaltjes nog niet weg te halen, 
maar eerst af te wachten of er daadwerkelijk een parkeerprobleem gaat ontstaan als de 
watertoren bewoond is. 

15. We hebben kennis genomen van het landelijke onderwerp Welzijn Nieuwe Stijl. 
16. We hebben met de gemeente geconstateerd dat de gladheidbestrijding tijdens de winter 2010-

2011 veel te wensen overliet. 
17. Op ons aangeven is de speelplaats Casembrootstraat aangepast. Er is nu geen overlast van 

voetballende jongens meer, omdat dit nu niet meer kan. 
18. We hebben aangegeven dat de regels voor de horecakiosken aan de Lange Nieuwstraat en 

horecagelegenheid Marmar in de Kennemerlaan niet handelen volgens de vergunning. Het eten 
moet namelijk direct meegenomen worden en mag niet ter plaatse opgegeten worden. Het gevolg 
is dat de tafeltjes en stoelen verwijderd zijn. 

19. We hebben actie ondernomen tegen de smerige gevel van SuperStar op de hoek Lange 
Nieuwstraat / Velserduinweg. Er werden hier ook al heel lang illegaal posters geplakt, wat de zaak 
nog erger maakte. De eigenaar heeft de complete gevel gerenoveerd. Er wordt niet meer geplakt. 

20. Naar aanleiding van de wijkschouw in 2010 is een fietssluis geplaatst op de stoep van de 
Oosterduinweg ter hoogte van het oude kantoor van de IJmuider Courant. Ook is er in de 
Kalverstraat een duidelijke markering voor het stopverbod in de stoep aangebracht. 

21. De schutting rond de grondwater reinigingsinstallatie is op ons verzoek weer gerepareerd. 
22. Er is aandacht gevraagd voor de overlast van hondeneigenaren die hun hond op plaatsen los 

laten lopen die niet toegestaan zijn. De toezichthouders hebben een speciale actie ondernomen. 
23. We hebben een verzoek ingediend bij wethouder Te Beest om iemand uit het team van de 

toezichthouders aan het wijkteam toe te voegen. Andere wijkplatforms steunen dit idee. 
24. We hebben een e-mail ingediend bij de griffie ten behoeve van de discussie in de Carrousel op 10 

februari 2011 over het parkeerbeleid. We hebben gezegd dat we het belangrijk vinden dat de 
norm van 1,5 parkeerplaatsen op eigen terrein per nieuw te bouwen woning gehandhaafd blijft. 

25. We hebben een e-mail naar de raadsleden gestuurd en daarin onze bezorgdheid uitgesproken 
over de mogelijke sluiting van het Witte Theater. 

26. Al twee jaar zijn rond de jaarwisseling de prullenbakken in de Lange Nieuwstraat opgeblazen. 
Tezamen met de wijkbeheerder hebben we het tijdens de afgelopen jaarwisseling voor elkaar 
gekregen dat ze alle op tijd zijn afgesloten. Er zijn geen prullenbakken meer tussen kerst en de 
jaarwisseling opgeblazen, afgezien van een prullenbak ter hoogte van het Plein 1945 die al voor 
de kerst was opgeblazen. 

 
 
 
Namens het Wijkplatform. 
 
 
Johan Zwakman 
Voorzitter 


