
Notulen vergadering wijkplatform Zee- en Duinwijk 15-1-2018 
 
Aanwezig: Ina de Vos, Arjan de Vos, Martha Klinge, Nico van Nijendaal, Piet Dekker, Carrie Nupoort, 
Gerard Hartog, Gré Rolvink, Carla Zwart, Alex vd Molen, Ciska de Wit, Tiny van Oostrum, Rianne de 
Smit, Ron Slopsma, Elly Jansen, Henk Pruiksma, Sieger vd Laan, Elsa Waljaard, Adri 't Hart 
Afwezig met bericht: Dennis Gouda, Floor Bal, Teresa Marcos, Gerko Buist, Piet van Deudekom, 
Jacqueline Staats, Evelien Engele, Ger Mendrik, Nel Ruyter 
 

1. Opening 
Ina opent de vergadering, de eerste van dit jaar en ze wenst iedereen het beste voor 2018. 
Er zijn veel afmeldingen vanwege het debat over de schouwburg, maar er is evengoed nog een 
grote opkomst. 
 
2. Mededelingen en binnengekomen post 
*We hebben genoten van de Kerstshow in de Stadsschouwburg, een cadeautje van de gemeente 
Velsen voor alle vrijwilligers. 
*Een uitnodiging ontvangen voor het LPVV (Lokaal Verkeers-  
Vervoer Plan, er is een nieuwe in de maak). Ina zal daar naar toe gaan. 
*Een uitnodiging ontvangen voor ronde tafel gesprekken ivm fusie IJmond-gemeente 
*Uitnodiging ontvangen voor het uittesten nieuw formulier BOR, website gemeente Velsen. 
*Eind november 2017 is een meisje verongelukt op de Planetenweg. Ina is gebeld door de krant 
en journalist wilde het hebben over het gedoe met de zebrapaden. Ina wilde dit niet omdat dit al 
jaren geleden heeft gespeeld. Ina heeft wel iets verteld over de verlichting, maar dat is niet in de 
krant gekomen, erg jammer.  
*Afgelopen december is een verwarde man door de politie neergeschoten op de Schiplaan. 
Uiteindelijk is de man overleden omdat hij giftige stoffen heeft ingenomen. Ina werd gebeld met 
de vragen of zij de man kende, of zij bekend was met de geluiden dat veel 'verwarden' vanuit de 
Orionflat naar de Schiplaan waren verhuisd en de vele overlast die verwarden daar veroorzaken. 
Ina weet dit niet en heeft verwezen naar WBV. Een familielid van de overleden man heeft aan 
journalist informatie gegeven en uit het artikel in de krant leek het of alle informatie door Ina is 
verteld. Ina heeft hierdoor problemen gekregen met het WBV. 
*Voortaan zijn alle vier de wijkplatforms te beluisteren op Seaport, op maandagen tussen 12.00-
14.00 uur. 
*De inloopbijeenkomst over het nieuwe LVVP van 27 november 2017 was erg rustig. In het Zee-
en Havenmuseum konden inwoners van Zee- en Duinwijk en IJmuiden-Zuid opmerkingen kwijt 
over verkeer op allerlei gebied. Helaas namen dus erg weinig mensen de moeite om zich te laten 
horen.  
*betreffende de nieuwbouw Orionweg: er zijn 15 opmerkingen binnen. Het plan mocht niet ter 
inzage naar het buurtcentrum, heeft alleen in de bibliotheek en in het gemeentehuis gelegen. 
Wij zijn van mening dat bijv. ontwerpbestemmingsplannen ook in de wijk ter inzage gelegd 
dienen te worden en niet alleen in bibliotheek en gemeentehuis. Deze laatste panden liggen 
naast elkaar in het centrum... 
 
3. Verslag 20 november 2017 
*Een opmerking over het regenboogpad op het Plein ’45: ‘Ik vind het een aanfluiting’: dit is niet 
door Piet gezegd, maar door Nico. 
Tijdens de platformvergadering van afgelopen november is verteld dat we uit het 
wijkteamoverleg zijn gestapt, maar daar staat niets over in het verslag. In het wijkteam zitten 
professionals zoals wijkagenten, medewerkers corporaties, ambtenaren, welzijn etc. Wij schoven 
daarbij aan maar merkten dat onze inbreng niet erg op prijs werd gesteld. Omdat wij geen zin 
hadden om geschoffeerd te worden, zijn we gestopt. Tot op de dag van vandaag hebben we nog 



geen enkele officiële reactie ontvangen van het wijkteam, noch van de verantwoordelijke 
wethouders. 
*De klanten van Mr. Shi: dit zijn ook leveranciers. 
Na deze kanttekening zijn de notulen goedgekeurd. 
 
4. Speerpuntenplan 

Elk jaar moeten de wijkplatforms een speerpuntenplan opmaken en nu is het tijd om de 
balans op te maken en een speerpuntenplan voor 2018 op te stellen. Uit het vorige 
speerpuntenplan: 

*Verlichting Eglantierpad staat nog steeds op het wensenlijstje. 
*Het trapveldje aan de Keetberglaan is overgeheveld naar het Gids project. 
Het speerpuntenplan 2017 is ook terug te lezen op de website van het WPF. 
 
5. Nieuws 
*Geen enkele reactie van Dreefbeheer over de bankjes in het winkelcentrum. Ook niet over het 
openbaar toilet. 
*Betreffende de vuilcontainers: passen niet bij winkelcentrum Zeewijkplein. Op dit moment 
wordt er gekeken naar alternatieven, zoals: plek bij het winkelcentrum, nieuwe plek ergens op de 
Schiplaan, evt. langs de gevel, maar dan moeten er bomen weg op de hoek Schiplaan. Toch nog 
in de Bellatrixstraat. 
*JOP (Jongeren Ontmoetings Plek): de vergunning is verleend. De jongeren zijn er blij mee.  
De exacte locatie is te zien op onze website. 
*Natuurspeeltuin Zeewijk: er is een tekening gemaakt door leerlingen van de Orignon en  
buurtbewoners. Daar hangt wel een prijskaartje aan. Fondsen en sponsoren worden 
aangeschreven. 
Als eerste komt er een waterbaan en een peuterspeeltuin. De grond moet gelijk gemaakt 
worden, er komt veel hulp van de gemeente. Philadelphia helpt met het zoeken naar 
geldschieters. (Het Kwakersnest zou er een BSO groep willen starten, dit is echter van latere zorg) 
Laatste nieuws is te volgen op Facebook en website Speeltuin Zeewijk Natuurlijk. Op 10 maart is 
er een klusdag, waar Iedereen welkom is, vanaf 10 uur staat de koffie klaar. Wel graag even van 
te voren aanmelden. 
*De wijkschouw is uitgesteld. Ina komt hier de volgende vergadering op terug. 
 
6. Rondvraag 
*De straatverlichting gaat ’s morgens vroeg al om 8.30 uur uit, dit is veel te vroeg, dan is 
het nog donker, zeker bij slecht weer. Dit kan gemeld worden via www.velsen.nl, via het 
formulier openbare ruimte.   
*Verlichting zebrapaden op Planetenweg: zebra is verlicht, stoep is donker, is daardoor lastig te 
zien als iemand het zebrapad opstapt. Dit is iets voor de wijkschouw. 
*Bewoners hebben op de Scheiberglaan gevraagd om een trottoir aan de kant van de flats. 
Gemeente geeft aan dat aan deze kant geen trottoir komt omdat aan de overkant een trottoir is. 
Bizar argument natuurlijk: als kinderen naar de speeltuin willen, zullen ze twee keer een hele 
drukke weg moeten oversteken. Het stukje trottoir dat er nu is, is geen trottoir,maar een 
uitstapstrook voor automobilisten. Het kan niet worden verbreed vanwege leidingen en kabels 
onder de groenstrook. 
 
Volgende vergadering: maandag 19 maart,  19.30 uur, in buurtcentrum De Dwarsligger   

 
 

 

http://www.velsen.nl/

