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-------------------------------------------------------------------------------------------In dit nummer: nieuwe start vereniging, de nieuwe zeesluis, komen
er windmolens?, IJmuiderstraatweg schoon en veilig!
-------------------------------------------------------------------------------------------De vereniging IJmuiderstraatweg is weer tot leven gekomen!
Deze eerste nieuwsbrief is het gevolg van de heroprichting van de vereniging IJmuiderstraatweg. Dit
zogenaamde nul-nummer wordt nog huis-aan-huis verspreidt, het volgende nummer ontvangen
alleen de leden. Een extra reden voor u om lid te worden?
In januari van dit jaar zijn bij de kamer van Koophandel de handtekeningen ingeleverd van de
nieuwe (tijdelijke?) bestuursleden van de vereniging: Angelien Hensen, secretaris, Nico van
Nijendaal, algemeen lid/penningmeester en Luuk Kiers, de voorzitter.
Via brieven die huis aan huis zijn bezorgd hebben we geprobeerd de oud-leden in kaart te brengen
en nieuwe leden te werven. Op dit moment hebben we zo’n 58 leden. Die wonen voor het grootste
deel op de IJmuiderstraatweg zelf, maar ook bewoners van de zijstraten (vooral op de hoeken) en de
Willebrordstraat kunnen lid worden. De belangen waar de vereniging voor staat zijn meestal ook hun
belang.
Inmiddels is ook bij het Wijkplatform IJmuiden Noord de revival van de vereniging bekend. Het is dan
ook de ambitie van het bestuur veel samen met en via het wijkplatform te doen omdat de
wijkplatforms voor de gemeente Velsen het aanspraakpunt met de buurten zijn.

Contributie transparant.
Nieuw voor oud-leden is dat we als bestuur besloten hebben de (tot € 5,00 verhoogde) contributie
in het vervolg per bank te innen. Dit lijkt ons het meest zuiver, ook voor de boekhouding. U kunt uw
contributie in de maand mei betalen op IBAN NL30ABNA0595692540 ten name van vereniging
IJmuiderstraatweg.

Ambitie is groot.
Inmiddels is het bestuur een paar keer bij elkaar gekomen. We hebben wat speerpunten opgesteld
waar we ons als vereniging sterk voor willen maken (was ook te lezen in de ledenwerfbrief). Een deel
van die ambitie houdt in dat we ons in contact stellen met instellingen en organisaties die bij ons in
de buurt “aan het werk zijn.” Denk aan Rijkswaterstaat (burenoverleg zeesluis) Eneco en de provincie
(Windmolens spuisluis), de groep vrienden van fleur en kleur Velsen en de vereniging Nederland
Schoon. Dat laatste omdat we graag willen dat de IJmuiderstraatweg en omgeving er groen en
schoon uit zien.
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De nieuwe zeesluis.

beeld van de nieuwe zeesluis.
Het zal u niet ontgaan zijn dat het werk aan de nieuwe zeesluis, die de grootste van de wereld zal
worden, is begonnen. Dat zal ook voor ons als bewoners gevolgen hebben. Via het wijkplatform
IJmuiden Noord hebben we aangegeven dat we graag willen meedoen aan het burenoverleg. We zijn
daar inmiddels voor aangemeld. Mocht u iets met ons willen delen over de (gevolgen van de) aanleg
van de zeesluis, dan kunt u dat aangeven via de mail of bellen met de voorzitter, Luuk Kiers: 0646003049.) U kunt vanaf heden ook meedoen aan de enquête die is uitgezet via het wijkplatform.
 Ja, ik doe mee aan de enquête!

6-8 hoge windmolens aan de overkant van het kanaal.
Aanstaande dinsdag, 10 mei, organiseert Eneco/Windpark IJmond tussen 19.00 en 21.30 uur een
inloopavond in Lunchroom Bart aan de Trawlerkade 83 in IJmuiden. Ze lichten daar hun plan toe voor
het oprichten van 6 windmolens in het Spuisluisgebied aan de overkant van het kanaal. Naar verluidt
is er nu meer informatie bekend als tijdens het gebiedsatelier in november 2015. De vereniging
IJmuiderstraatweg is al vanaf het begin kritisch over het plan van Eneco en Windpark IJmond, maar
ook kwaad op de provincie Noord-Holland die de locatie Spuisluis als een mogelijke locatie voor de
windmolens op land in Noord-Holland heeft gekozen. U kunt met vragen zomaar binnenlopen,
aanmelden vooraf is niet nodig.
Is de vereniging IJmuiderstraatweg tegen alternatieven voor fossiele energie? In tegendeel! Sommige
bewoners hebben zelf zonnepanelen op hun dak, wonen in een geïsoleerd huis en doen op andere
manieren aan energiebesparing. Ook telt voor de vereniging het argument “uitzicht” minder zwaar
als voor protesteerders tegen andere locaties in onze provincie.
Wat beweegt ons dan wel om in het geweer te komen? Allereerst dat het spel niet eerlijk gespeeld
wordt en dat gedane beloften door Eneco en de provincie worden gebroken. Zo is onderzoek naar
het effect van de windmolens op het grof stof in de Velserkom ondanks toezeggingen niet
uitgevoerd.

impressie van windmolens aan de overkant!
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Schone woonomgeving.
Sinds de nieuwe IJmuiderstraatweg is opgeleverd en door de gemeente uitgeroepen tot onderdeel
van IJmuiden Rauw Aan Zee wordt de groenstrook zoveel mogelijk natuurlijk beheerd als zoom
waarlangs dieren en planten (via zaden) zich kunnen verspreiden. We proberen de ontwikkeling
daarvan zo goed mogelijk in de gaten te houden. Zo hebben we de gemeente in de winter
aangesproken op de dode bomen en haag langs de kanaaldijk. Die zijn voor een groot deel
vervangen. Ook proberen we de hondenpoepzuiger vaker langs te laten komen. Het heeft ons
verbaasd dat de gemeente het onkruid op de paden met het middel glysofaat (zit ook in Round-up)
heeft bestreden , dat in natte vorm dodelijk is voor insecten als vlinders, hommels en bijen. De
gemeente heeft op onze vraag aangegeven niet meer te spuiten. We gaan in overleg met de
beheerder om er voor te zorgen dat de paden toch onkruidvrij en goed begaanbaar blijven.

schoon is wel zo mooi.
Erg jammer vinden we het gebrek aan vuilnisbakken langs de IJmuiderstraatweg. Alleen bij het
perron Casembrootstraat en bij de uitkijkheuvel Willebrordstraat vind je een paar bruine metalen
bakken die het effect van Rauw Aan Zee moeten versterken. We blijven vragen om andere en meer
bakken en geven ook voorbeelden hiervan aan bij de gemeente. Wie weet…. Komt het er ooit van.
Inmiddels waait er nogal wat zwerfvuil tegen het hek langs het voetpad. Als we nou eens allemaal
(tijdens het wandelen met de hond?) per dag een stukje zwerfvuil oprapen en thuis in de vuilnisbak
gooien blijft de omgeving netjes. We denken er ook aan om ons als straat aan te melden voor de
landelijke opschoondag (Nederland schoon) op 25 maart 2017. In de volgende nieuwsbrief hierover
meer. Of kijk op www.nederlandschoon.nl

“ in een schoon park is genieten blijer!”
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Buurtveiligheid.
Als bewoner van de IJmuiderstraatweg wil je je graag veilig voelen. Daarom hebben we ons als
bestuur gebogen over de mogelijkheid van 3 whats-app groepen in de straat, zoals die op meer
plekken in Velsen bestaan. Buren kunnen elkaar dan op de hoogte houden van wat er om hen heen
gebeurt. We zijn benieuwd wat u daar van vindt. Op dit moment kunt u zich eventueel al aansluiten
bij 2 groepen waarbij de IJmuiderstraatweg is inbegrepen.:
IJmuiden (Regio 8)
Gebied tussen de IJmuiderstraatweg, Julianakade, Homburgstraat, Van Poptaplantsoen,
Kennemerlaan, Marktplein, Lange Nieuwstraat, Velserduinweg, Velserduinplein en de Frans
Naereboutstraat.
Contactpersoon: Patrick de Korte
Aanmelden via e-mailadres: pateagledk@gmail.com
IJmuiden (Regio 10)
Gebied tussen de IJmuiderstraatweg, Frans Naereboutstraat, Velserduinplein, Velserduinweg,
Lange Nieuwstraat, Plein 1945 en de De Noostraat
Contactpersoon: Martin Sweijen
Aanmelden via e-mailadres: buurtappwijk10@gmail.com

Kijk voor meer informatie op: https://www.facebook.com/horenzienmelden/
Bij buurtveiligheid hoort ook verkeersveiligheid. Op de IJmuiderstraatweg wordt behoorlijk snel
gereden. En lang niet bij alle straathoeken heb je een goed overzicht. Daarom vragen we bewoners
en bezoekers in elk geval niet op de stoepen te parkeren. (een plantenbak staat sowieso fleuriger),
en zouden verkeersspiegels op de onoverzichtelijkste plekken misschien een deel van een oplossing
kunnen zijn. We zullen die vraag aan de wijkagent, de gebiedsregisseur t en het WPF voorleggen.

verkeersspiegels kunnen voor meer veiligheid zorgen.

Volgende nieuwsbrief, nummer 1, : verschijnt naar verwachting begin juli 2016, alleen voor leden!
Verwachte inhoud dan:
- contacten met wijkplatform en de gemeente.
- Actualiteiten rond de windmolens en de zeesluis.
- Groen en schoon.
- straatactiviteiten.
Wilt u zelf iets kwijt voor of in de nieuwsbrief? Mail: IJmuiderstraatweg@gmail.com
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