
 
 
 
IJmuiden, 16 juni 2022 
 
Geachte college en raad van de gemeente Velsen, 

Met deze brief reageert het Wijkplatform IJmuiden-Noord op het artikel in de IJmuider 
Courant waarin was te lezen dat de Vomar graag een uitbreiding van de Blauwe Zone (BZ) 
in de Kennemerlaan gerealiseerd wil zien. 

Om te beginnen wil het Wijkplatform IJmuiden-Noord stellen dat zij net als de bewoners van 
de Kennemerlaan vanaf het begin TEGEN de invoering van een BZ is geweest en nog 
steeds is. We zijn dan ook beslist tegen een uitbreiding van de BZ aan de oostkant van de 
winkel. 

Hieronder vindt u de motivering van het Wijkplatform IJmuiden-Noord voor haar mening. 

1. Het wijkplatform is absoluut tegen het uitbreiden van de BZ ten oosten van de Vomar, 
omdat er geen noodzaak voor is. Er is namelijk altijd voldoende parkeergelegenheid. 
Om dat aan te tonen hebben we van woensdag 25 mei tot en met zaterdag 11 juni op 
verschillende tijdstippen geteld hoeveel parkeerplaatsen er vrij waren (zie de bijlage). 
Op zaterdag 4 juni, de zaterdag voor Pinksteren, waren op de oostelijke 
parkeerplaats 9 vrije parkeerplaatsen te vinden. Dat was het laagste aantal wat we 
over de gehele periode aangetroffen hebben. Alle andere keren was er meer vrij. 
Onze conclusie luidt dan ook dat er dus te allen tijde voldoende parkeerruimte 
beschikbaar is op de oostelijke parkeerplaats en dat er geen enkele reden is om daar 
ook een BZ te realiseren. 

2. Ter vergelijking hebben we ook de vrije plaatsen op de BZ aan de noordzijde (voor de 
Vomar) geteld. Ook daar is altijd voldoende parkeerruimte. Er zou door de 
voorstanders geconcludeerd kunnen worden dat de BZ werkt, maar wij zien daar 
geen feitelijke onderbouwing van.  
We hebben ook aan de westzijde tellingen gedaan. Desgewenst kunnen we die ter 
beschikking stellen. We hebben geconstateerd dat deze parkeerplaats veel door 
bewoners gebruikt wordt. Hij is namelijk altijd goed bezet, ook ‘s avonds laat . 
Mogelijk ook door bewoners uit de Kennemerlaan, die binnen de BZ wonen. 

3. We hebben verder geconstateerd dat er op de parkeerplaats aan de oostzijde geen 
parkeervakken afgetekend zijn. Gevolg is dat er bijzonder inefficiënt wordt 
geparkeerd. Zoals het nu is, kunnen er ca. 37 auto’s parkeren. Voor onze tellingen 
was dat ook het uitgangspunt. Maar met parkeervakken zouden er 44 auto’s kunnen 
parkeren: dat is ca. 7 auto’s meer dan nu het geval is. 

4. Tot slot constateren we dat heel veel mensen vergeten om de blauwe parkeerschijf 
neer te leggen. Een voorzichtige inschatting is de helft. We weten niet of er al 
regelmatig bekeuringen uitgedeeld worden, maar als dit gebeurt, zou een uitbreiding 
van de BZ zich wel eens tegen de Vomar kunnen keren en dat mensen naar een 
andere winkel uitwijken of een vrije parkeerplaats opzoeken. De parkeerplaats aan de 
oost- en westzijde zou dan een alternatief kunnen zijn. Een extra goede reden om op 
deze parkeerplaatsen geen BZ in te stellen. 
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Alle argumenten van het Wijkplatform IJmuiden-Noord tellende blijkt dat er geen enkele 
verantwoorde reden is om de BZ bij de Vomar uit te breiden. 

 

Uw reactie met belangstelling tegemoet ziende, verblijf ik, 

Namens, 
Wijkplatform IJmuiden-Noord 
 

Johan Zwakman (voorzitter) 

 

Bijlage 

Aantal vrije parkeerplaatsen van de beschikbare 37 parkeerplaatsen aan de oostkant. 

 

Aantal vrije parkeerplaatsen van de beschikbare 43 parkeerplaatsen aan de noordkant. 

 

 

Oost Tijd
Dag Datum 9:00 10:00 11:00 12:00 14:00 15:00 16:00 17:00 20:00 21:00 22:00
Wo 25-mei 16 25
Do 26-mei 19 18 22
Vr 27-mei 12 22
Za 28-mei 10 30
Zo 29-mei 30
Ma 30-mei 19 22
Di 31-mei 20 15
Wo 1-jun 24 20 23
Do 2-jun 16 22 21
Vr 3-jun 13 11
Za 4-jun 9 9
Za 11-jun 12 17 17 18 20

Noord Tijd
Dag Datum 9:00 10:00 11:00 12:00 14:00 15:00 16:00 17:00 20:00 21:00 22:00
Wo 25-mei 21 21
Do 26-mei 15 14 38
Vr 27-mei 10 29
Za 28-mei 22 38
Zo 29-mei 39
Ma 30-mei 23 29
Di 31-mei 21 20
Wo 1-jun 21 10 36
Do 2-jun 28 15 17
Vr 3-jun 23 19
Za 4-jun 11 21
Za 11-jun 15 15 26 19 38


