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Velserduinweg 10
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IJmuiden, 12 november 2011
Betreft: Nachtschouw rondrit 8 november 2011
Aanwezig: Arjen Verkaik (wijkwethouder), Piet van Oosterom (wijkbeheerder), Nick Koomen
(wijkagent), Leo Kwant (LGV) en een bewoner uit de Griftstraat en van het wijkplatform: Johan
Zwakman, Arie Gouda, Nico van Nijendaal, Piet Schouten.
Hangjongeren Plein 1945
Er zijn drie meldingen binnen gekomen van omwonenden. Het aantal jongeren is soms ontzettend
groot (ca. 40). De overlast begint de spuigaten uit te lopen. Alle drie de bewoners begrijpen dat de
jongeren een plek moeten hebben en hebben in basis geen probleem met hun aanwezigheid. Ze
vinden het soms zelfs wel gezellig als de groep klein blijft.
Lange tijd heeft een jongerenwerker van SWV zich met deze groep bezig gehouden. Het resultaat is
niet bekend, ook niet of hij actief is en of hij ’s avonds wel eens aanwezig (geweest) is.
Het problemen is:
• Ze maken erg veel herrie: schreeuwen, racen met brommer met knallende uitlaten en zelfs met
auto’s (die mogen daar niet komen) tot soms wel 01:30 uur; zeker in de vakantietijd.
• Ze maken ontzettend veel troep. Het wordt soms gewoon naast de prullenbak op de grond
gegooid.
• Wildplassen is schering en inslag.
• Bewoners voelen zich onveilig.
• Politie reageert te laat op meldingen.
We hebben uitgebreid gediscussieerd met twee omwonenden. Een echte oplossing is niet naar voren
gekomen. Wel is duidelijk dat er wat moet gebeuren. Er zal vaker en harder opgetreden moeten
worden door de politie.
Piet vOosterom zegt dat er gewerkt wordt aan een plan om de overlast in te dammen. Hij wil er nu
niets over zeggen, omdat het plan nog verder uitgewerkt moet worden. We wachten dit eerst af.
Parkeren Wijk aan Zeeërweg en Evertsenstraat.
We hebben geconstateerd dat er aan de parkkant van de Wijk aan Zeeërweg nog ruim voldoende
parkeerplaatsen beschikbaar zijn. De paaltjes in de middenberm hoeven dus nog niet weggehaald te
worden. We gaan de situatie opnieuw bekijken als de watertoren bewoond is. Als er dan
parkeerproblemen zijn worden de paaltjes weggehaald.
We sluiten het probleem van de parkeerklachten overdag aan de parkkant van de Evertsenstraat.
Mevr. Engels (bewoner uit deze straat) is het daar helemaal mee eens.
Kennemerlaan (enkele punten uit schouw van dec. 2010)
• Er is een tekort aan verlichting in de Edisonstraat bij o.a. de garageboxen. Hier hangt jeugd en er
wordt gedeald etc.
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 Het betreft particulier terrein, dus de gemeente kan het niet oplossen. De particulier is
benaderd en wil het niet oplossen. De politie is onbekend met het probleem van hangjongeren.
Probleem geldt zeker ook voor de achterkant (nooduitgang) van de oude bioscoop
 Het ziet er nu netjes uit. Zo nodig t.z.t. aan Fietsenzaak Donker (nieuwe eigenaar) vragen om
eventueel een lamp aan te brengen.
De verlichting aan de binnenzijde (trottoirkant) van de lantaarnpalen is veelvuldig stuk.
 Alle lampen doen het.
De beide pinapparaten op en rond het Kennemerplein zijn te weinig verlicht. Dit geeft een onveilig
gevoel en uitstraling.
 De Rabobank neemt geen actie en zegt dat het met verlichting niet veiliger wordt.
De lampen van de kunstwerken zijn meer stuk dan brandend.
 Is een lastig verhaal.
Er is een gemis aan een openbaar toilet op bijvoorbeeld het Kennemerplein.
 Onbekend is of er nu nog steeds behoefte is aan een urinoir. De politie wijst op de prachtige
oplossing in Haarlem. Daar staan keurige rvs-urinoirs. We zijn van mening dat het toch wel
wenselijk is een urinoir aan te brengen in dit gebied. Leo Kwant vindt dit ook en zal het in de raad
aan de orde stellen.

Hangjongeren achter de Vomar
Probleem is al lang bekend. Er komen overigens geen klachten van omwonenden.
Licht in trappenhuis van de Komeet.
Dit is een probleem wat door de eigenaar (Elan Wonen) opgelost moet worden. De gemeente kan er
niets mee.
We hebben geconstateerd dat er per verdieping drie lampen branden. Dat is rijkelijk veel. In ieder
geval zouden, na een bepaald tijdstip (23:00 uur?), de twee buitenste lampen best uitgeschakeld
kunnen worden. Bespaart ook energie. Wessel heeft al contact met Elan Wonen gehad en zegt dat de
lampen allemaal op één groep zitten. Dit splitsen kost veel geld.
Verlichting in stegen
Een bewoner uit de Griftstraat wijst ons op een donkere steeg parallel aan de Burg. Rambonnetlaan.
In het verleden is het mogelijk geweest om bij de gemeente een gratis buitenlamp te bestellen. Van
Oosterom gaat nog eens kijken of dit nog steeds kan. De lamp moet dan wel zelf door de bewoner
geplaatst worden en aangesloten op zijn eigen elektriciteitsnet.
Overlast vuurwerk
Er is weer veel overlast. Het is ook geen enkel probleem om via internet zeer zwaar vuurwerk in Polen
te bestellen. Dat wordt dan thuis bezorgt.
Volgens de politie is het belangrijk om overlast onmiddellijk te melden. Indien mogelijk met een
signalement. Op basis van dergelijke meldingen zijn in het verleden jongeren met zeer zwaar
vuurwerk opgepakt.
Johan Zwakman
Voorzitter
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