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Notulen Wijkplatform IJmuiden-Zuid  
Buurthuis De Spil, woensdag 20 november. aanvang 19:30 uur. 

 
Aanwezigen Wijkplatform IJmuiden-Zuid d.d. 20 november 2013 
Aanwezig namens Wijkplatform: 
De heer E (Emiel) Webbe (Voorzitter) 
De heer B (Bram) Diepstraten 
De heer F. (Fred) Tromp 
De heer B (Bastiaan) Aalders 
De heer F. (Frans) de Vilder 
Mevr. S. (Simone) Bontebal 
Mevr. G. (Gerda) Bauritius 
De heer J. (Jan) Dalman 
De heer H. (Hans) Hendriks 
De heer W. (Wim) Geels 
 
 
Afwezig/Afgemeld: 
Mevr. J. (Janneke) Kiekebos-Meijns 
Mevr. E (Enikö) Kardkovâes 
 
 
Overige aanwezigen: 
De heer J. (Johan) Zwakman (vztr./secr.) 
De heer M (Maurice) Bok (bewoner Appelboomstraat) 
De heer J. (Jacob) Rooij (Gemeente Velsen) 
 
 
1. Opening 

De vergadering wordt voorgezeten door Emiel Webbe. 
Iedereen wordt welkom geheten bij de “heroprichtings” vergadering van Wijkplatform IJmuiden-
Zuid. Bedoeling van deze vergadering is met name om het Wijkplatform IJmuiden-Zuid weer goed 
georganiseerd op te zetten en afspraken te maken hoe dit verder uitgevoerd gaat worden. 
 

2. Hoe verder met Wijkplatform IJmuiden-Zuid?  
Op 23 oktober 2013 zijn 12 leden van het wijkplatform IJmuiden-Zuid bijeengekomen om te 
bepalen hoe verder te gaan. Na intensief overleg over hoe het wijkplatform bestuurd moet gaan 
worden is besloten om voor een periode van 1 jaar een aantal taken te verdelen over meerdere 
leden. In 2014 zal het Wijkplatform IJmuiden-Zuid en de bestuurstaken verder vorm gegeven gaan 
worden. Johan Zwakman zal ons gedurende dit jaar ondersteuning bieden. 
Vanaf dit moment vervallen alle in het verleden gemaakte afspraken binnen het Wijkplatform 
IJmuiden-Zuid. We gaan weer met een schone lei beginnen. 
Voorstel is om 1 á 2 keer per jaar gezamenlijk met wijkplatform IJmuiden-Noord te vergaderen om 
onderwerpen die voor beide wijkplatforms van belang zijn op elkaar af te stemmen. 
Johan Zwakman, voorzitter van Wijkplatform IJmuiden-Noord, heeft Wethouder Robert Te Beest 
geïnformeerd over het zelfstandig verder gaan van wijkplatform IJmuiden-Zuid. Wethouder Te 
Beest heeft bij Johan Zwakman aangegeven graag een gezamenlijk overleg te willen houden met de 
voorzitter van Wijkplatform IJmuiden-Noord, IJmuiden-Zuid en Hiltje van Raalte van de Gemeente 
Velsen. Dit overleg zal z.s.m. gepland gaan worden. Actie Johan/Emiel 
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Johan Zwakman zal een verzendlijst opstellen voor de Wijkplatform vergaderingen en notulen. 
Actie Johan 
Klankbord groepen: 
Er is op dit moment een aantal overkoepelende klankbord groepen actief binnen IJmuiden. De 
meeste zijn al geruime tijd actief  De deelnemers van de verschillende klankbord- werkgroepen in 
Wijkplatform IJmuiden-Noord zullen hun bevindingen communiceren binnen het wijkplatform 
IJmuiden-Noord. Middels de notulen van IJmuiden-Noord blijven wij ook op de hoogte. Actie 
Emiel/Johan 
Aan een tweetal bestaande klankbordgroepen gaat IJmuiden-Zuid deelnemen: 
Rotonde Waterloolaan Driehuis 
Bastiaan Aalders en Hans Hendriks zullen plaatsnemen in betreffende klankbordgroep. 
Herinrichting Lange Nieuwstraat 
Frans de Vilder zal plaatsnemen in betreffende klankbordgroep. 
IJmuiden-Zuid richt ook eigen werkgroepen in. Eén daarvan is Werkgroep “Parkeerprobleem 
Schouwburg” zie agendapunt 6. 
Indien er nieuwe werkgroepen en/of klankbordgroepen geformeerd moeten worden zal dat in de 
Wijkplatform vergadering verder ingevuld worden. 
Wijkteamoverleg 
Het Wijkteam (overlegorgaan over de wijken IJmuiden-Noord en -Zuid waarin politie, gemeente, 
wijkplatforms, woningbouw?? deelnemen)  houd elke 2 maanden een vergadering waarbij het 
gebruikelijk is dat de voorzitter van het Wijkplatform aanwezig is. Deze vergaderingen vinden in de 
regel overdag plaats. Het werk van de voorzitter van IJmuiden-Zuid staat moeilijk toe hierbij 
aanwezig te zijn. Fred Tromp stelt zich beschikbaar om namens de voorzitter deze overleggen bij te 
wonen in de functie als plv. Voorzitter. Fred brengt periodiek verslag uit over het wijkteam tijdens 
de wijkplatform vergaderingen. 
Er wordt gevraagd of we “Deelnemers” of “Leden” zijn van het Wijkplatform. 
Vervolgvraag is dan ook wanneer ben je deelnemer/lid? Is een bewoner die een enkele keer 
aanwezig is bij vergadering een deelnemer/lid. Hierover moet nog eens goed worden nagedacht en 
worden vastgelegd. 
Bram Diepstraten stelt voor om alle functies/taken/bevoegdheden binnen het Wijkplatform vast te 
leggen zodat hierover geen onduidelijkheid kan ontstaan. Bram gaat een voorstel doen Actie Bram 
Vastgesteld wordt wel dat leden van klankbord- werkgroepen de belangen dienen te behartigen van 
het Wijkplatform IJmuiden-Zuid. Zij leggen verantwoording af tijdens de periodieke vergaderingen 
van het Wijkplatform. Tijdens deze vergaderingen zullen ook eventuele standpunten worden 
geformuleerd. 
Johan Zwakman geeft aan dat begin januari 2014 er een nieuw jaarplan opgesteld dient te zijn tbv 
de Gemeente. Bram heeft hier ervaring mee. Actie Bram 
 

3. Invulling bestuurlijke taken.  
Tijdens de vergadering op 23 oktober zijn er een aantal functies voorgesteld die tijdens deze 
vergadering worden vastgesteld. 
Voorzitter: Emiel Webbe 
Plv.Voorzitter: Fred Tromp 
Notulen: Janneke Kiekebos-Meijns 
Website beheer: Fred Tromp 
Communicatie: Bram Diepstraten 
Penningmeester: Frans de Vilder 
Vergaderingen vinden 1 maal per maand plaats. In principe elke 3e woensdag van de maand, in 
Buurthuis De Spil. 
Vergaderschema 2014: 

19 februari Juli (vakantie) 
19 maart Augustus vakantie 
16 april 17 september 
21 mei 15 oktober 
18 juni 19 november 
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4. Werven deelnemers 
Er wordt geen maximaal aantal leden voor het Wijkplatform gesteld. Het is wel de bedoeling alle 
bewoners van IJmuiden-Zuid op meerdere manieren op de hoogte te stellen van het bestaan van het 
Wijkplatform IJmuiden-Zuid en ze in de gelegenheid te stellen deel te nemen. 
Op korte termijn zal er een persbericht in de krant moeten komen, vervolgens kunnen we een 
advertentie en een flyer actie uitvoeren. 
Huis aan Huis biedt aan een Flyer te drukken en te verspreiden. 
Enige probleem is dat de verspreiding op postcode wordt uitgevoerd en de postcodes overschrijden 
de grens van IJmuiden-Zuid. 
Er zal een communicatieplan worden uitgewerkt Actie Bram en Fred 
 

5. Financiële situatie. 
Per jaar krijgt een wijkplatform € 2.000,- beschikbaar van de Gemeente Velsen. 
Er is nog een aantal uitgaven gepland tbv de website, bewoners spreekuur voor Wijkplatform 
IJmuiden-Noord en-Zuid (advertentie en huur) 
Verwacht wordt dat eind dit jaar er ca. € 600,- in kas blijft..  
De Penningmeester (Frans de Vilder) zal vanaf 2014 de financiën regelen. Aan het einde van elk 
jaar zal de penningmeester een overzicht maken van alle inkomsten en uitgave, zodat voor alle 
leden van het wijkplatform de financiële situatie inzichtelijk blijft. 
 

6. Parkeerprobleem rondom Schouwburg 
Tijdens de vergadering van wijkplatform IJmuiden Noord en Zuid heeft Wethouder Vennik 
gevraagd wat de mening van het wijkplatform is om in de wijk rondom de Schouwburg een 
“blauwe” parkeerzone in te stellen.  
Er zal een werkgroep samengesteld worden die een voorstel gaat maken. 
Eerst zal er bepaald worden wat de kaders zijn van de “Werkgroep Parkeerprobleem Schouwburg”. 
Daarna zal er een aantal voorstellen gemaakt worden die in de wijk aan de bewoners kunnen 
worden voorgelegd. 
Werkgroep Parkeerprobleem Schouwburg” zal bestaan uit: Fred Tromp, Bram Diepstraten en 
Bastiaan Aalders. 
 

7. Etentje met huidige leden van Wijkplatform IJmuiden-Zuid  
Het is gebruikelijk dat alle leden van het wijkplatform aan het einde van het jaar gezamenlijk een 
hapje gaan eten. Voor de saamhorigheid binnen het Wijkplatform IJmuiden-Zuid zou dit een mooie 
start kunnen zijn om gezamenlijk een nieuw begin in te luiden.  
Tijdens de vergadering wordt besloten om de kosten tot een minimum te beperken. Er is meer 
behoefte aan een gezellige borrel met een hapje en een drankje, waarbij diverse andere partijen 
kunnen worden uitgenodigd Hierbij valt te denken aan de voorzitters van de overige Wijkplatforms 
in IJmuiden, Wijkagent politie Velsen, wethouders en raadsleden en andere gemeente ambtenaren. 
Hiermee kunnen we gelijk allemaal met elkaar kennis maken. 
Als datum wordt gesteld 18 december 2013 vanaf 19.30 uur. 
Johan Zwakman gaat een lijst maken met alle personen die op enige wijze verbonden zijn met 
Wijkplatform IJmuiden-Zuid om uitnodigingen te sturen. Actie Johan 
Emiel verstuurt de uitnodigingen Actie Emiel 
Gerda Bauritius gaat de locatie reserveren en hapjes en drankjes regelen Actie Gerda 

 
8. Wat verder ter tafel komt. 

De Binnenhaven 
Maurice Bok legt uit wat de stand van zaken is mbt het besteden van de € 20.000,- die door 
Synchroon, Zorgbalans en de Gemeente Velsen beschikbaar is gesteld. 
Half december 2013 zal er een brief verstuurd worden naar de bewoners en omwonende mbt de 
presentatie van het plan. Medio februari 2014 zal er een presentatie plaatsvinden van het definitieve 
plan. 
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Bedoeling is om op 21 en 22 maart 2014 het plan in uitvoering te brengen in het kader van 
Nationale NL doedag. 
Rotonde Waterloolaan Driehuis 
Bastiaan Aalders en Hans Hendriks zullen plaatsnemen in betreffende klankbordgroep. 
Herinrichting Lange Nieuwstraat 
Frans de Vilder zal plaatsnemen in betreffende klankbordgroep. 
Blauwe zone Rondom Schouwburg  
Zie agendapunt 6 
Persbericht en Flyeractie IJmuiden-Zuid 
Zie agendapunt 4 
Website. Fred Tromp gaat met Johan Zwakman samen de website doornemen zodat Fred deze kan 
overnemen. Ook zal de website geupdate worden. Actie Fred 
Adressenlijst met deelnemers van het wijkplatform IJmuiden-Zuid 
Emiel zal aan alle leden/deelnemers een mailtje sturen met daarin het verzoek de contactgegevens 
op te geven (telefoon, adres en email). Hieruit wordt een adreslijst opgemaakt welke verspreid 
wordt onder de deelnemers/leden. Deze lijst is uiteraard alleen bedoeld tbv het Wijkplatform 
IJmuiden-Zuid. Actie Emiel 
Informeren externe partijen 
Johan zal een adressenlijst maken met daarop de externe partijen die geïnformeerd moeten worden 
over het “heroprichten” van Wijkplatform IJmuiden-Zuid en de verzendlijst van de agenda, notulen 
en oprichtingsborrel. Actie Johan 
 
Rondvraag 
Jacob Rooij: Stelt voor om gebruik te gaan maken van Yammer.com. dit is een systeem waarin de 
communicatie tussen alle leden van het Platform kan plaatsvinden. Hierdoor voorkom je lange 
lijsten met e-mails waarin iedereen zijn reacties geeft op vragen, opmerkingen en/of discussies. 
Bram gaat dit verder uitwerken.  
N.B. inmiddels duidelijk dat dit niet zo eenvoudig is. We hebben allemaal dezelfde domeinnaam 
nodig, bijvoorbeeld allemaal een emailadres met @wijkplatformsvelsen.nl of @wpf-
ijmuidenzuid.nl. Ik ben in overleg met bouwer website over die mogelijkheden. Actie Bram 
Wim Geels: Wat zijn de grenzen van de wijk IJmuiden-Zuid? 
Lange Nieuwstraat, Plein 1945, de Noostraat, Oude spoorbaan, Zeeweg, Heerenduinweg, 
Gijzenveldplantsoen. 
N.B. Uit de plattegrond op de website www.wijkplatformsvelsen.nl blijkt dat een deel van de 
Heerenduinen tot aan de Slingerduinweg ook bij IJmuiden-Zuid hoort. 
Vanaf de Lange Nieuwstraat zou de grens via de Lorenzstraat lopen naar de minister van 
Houtenlaan. Dit zal nog verder nagevraagd moeten worden. 
Johan Zwakman: De website www.wijkplatformsvelsen.nl zal binnen korte tijd omgezet worden 
naar een andere provider ivm snelheidsproblemen bij de huidige provider. De kosten hiervoor zijn 
reeds begroot in het budget 2013. Actie Johan 
Jan Dalman: Is er ook contact met aangrenzende Wijkplatforms zoals Velsen-Zuid? 
Dit zal nog moeten gebeuren. De borrel op 18 december kan hier een mooie gelegenheid voor zijn. 
Mogelijk dat we in de toekomst ook eens bij de wijkplatforms in de omgeving aanschuiven. 
 

9. Sluiting 
De voorzitter bedankt iedereen voor hun aanwezigheid. 
Hans Hendriks maakt nog even van de gelegenheid gebruik om zijn complimenten uit te spreken 
over het enthousiasme dat binnen het Wijkplatform IJmuiden-Zuid aanwezig is. Hij is blij te zien 
dat er een jongere generatie bereid is om zich in te zetten voor de leefomgeving. 
Volgende vergadering: 15 Januari 2014, 19.30 uur, Buurthuis De Spil. 
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Actielijst Wijkplatform IJmuiden-Zuid 
 

Datum: Onderwerp:      Actie:  Gereed: 

20-11-2013 
Overleg Gemeente Velsen (R. Te Beest en Hiltje 
van Raalte) 

Emiel/Johan  

20-11-2013 Opstellen verzendlijst Agenda en Notulen Johan  

20-11-2013 
Uitwisselen van notulen tussen Wijkplatform Noord 
en Zuid 

Emiel/Johan Doorlopend 

20-11-2013 
Opstellen van taakomschrijving 
taken/bevoegdheden binnen het Wijkplatform 

Bram  

20-11-2013 Opstellen Jaarplan Bram  

20-11-2013 Opstellen van communicatieplan wijkbewoners Fred/Bram  

20-11-2013 Opstellen van genodigdenlijst kennismakingsborrel Johan  

20-11-2013 Versturen van uitnodigingen kennismakingsborrel Emiel  

20-11-2013 Organiseren kennismakingsborrel Gerda  

20-11-2013 Updaten website Fred  

20-11-2013 Adressenlijst opstellen deelnemers Wijkplatform Emiel  

20-11-2013 Uitwerken en introduceren van Yammer.com Bram  

20-11-2013 Omzetten website naar ander provider Johan  
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