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Notulen Wijkplatform IJmuiden-Zuid 

 
Buurthuis De Spil, woensdag 20 september 2017 aanvang 19:30 uur. 

 
Aanwezig namens Wijkplatform: 
Dhr. E. (Emiel) Webbe (voorzitter) 
Dhr. H. (Hans) Hendriks 
Mevr. J. (Janneke) Kiekebos-Meijns  
Dhr. J. (Jan) Dalman 
Mevr. M. (Monique) v.d. Hulst 
Dhr. F.(Frans) de Vilder 
Mevr. G. (Gerda) Bauritius 
 
Belangstellenden/bewoners IJmuiden -Zuid:  
Dhr. C.(Coos) Blokker, buurtbewoner 
Dhr. J. van Poppel bewoner Rijnstraat 
Dhr. T. Bes, bewoner Rijnstraat  
Mevr. J.(Jiska) Bot, Groen Links 
Mevr. A.(Anja) van Henten, bewoner Rivierenbuurt 
  
Afwezig/Afgemeld:  
 
Dhr. R. (Rob) Plessius, Relatiemanager gemeente Velsen  
Dhr. R. (Robert) te Beest, wijkwethouder 
Dhr. B. (Ben) Hendriks (PvdA) 
Mevr. E.(Emikö) Kardkovâcs 
Dhr. S.(Sige) Bart, raadslid LGV 
Dhr. B.(Bram) Diepstraten, raadslid Velsen Lokaal 
Dhr. P.(Peter) Warns 
Dhr. P.(Peter) Koridon 
Dhr. R.(Robert) Klein, Ondernemersver. IJmuiden- Centrum 
Mevr. J.(Jacqueline) Staats, raadslid CDA 
 
Agenda:  

1 Opening 
De voorzitter heet iedereen van harte welkom.  
Heren Bes en van Poppel zijn aanwezig. Zij willen het voeren van vogels onder de 
aandacht brengen. De voorzitter geeft aan dat dit behandeld kan worden in een extra 
agendapunt dat de voorzitter wil voorstellen. 

2 Mededelingen en Vaststellen agenda  
Afgemeld hebben: zie boven.  
Er is een extra agendapunt over de APV. Deze wordt ingedeeld onder punt 7a. 
 

3 Notulen vorige vergadering d.d. 19 Juli 2017 
Geen op/of aanmerkingen. Goedgekeurd. 
 

4 In – en uitgaande post 
De leden hebben een overzicht van de postlijst toegezonden gekregen en er is een 
afschrift tijdens de vergadering beschikbaar. De voorzitter geeft een kleine toelichting.  
De Griffie is gestopt met het verzenden van een nieuwsbrief waarin o.a. werd vermeld 
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welke onderwerpen er werden behandeld door de gemeenteraad en welke documenten er 
ter inzage liggen. Er is hiervoor een app gekomen waarin de inwoners van Velsen zelf op 
zoek kunnen gaan naar onderwerpen die hen interesseren. Dit betekent dus dat je actief 
moet zoeken naar zaken die van belang zijn. 
De voorzitter geeft aan geen tijd te hebben om dit continue bij te gaan houden. Gevolg zal 
zijn dat we onderwerpen of informatie die voor het Wijkplatform belangrijk is gaan missen. 
WPF IJmuiden-Zuid heeft de griffie al aangegeven niet blij te zijn met deze nieuwe 
werkwijze. Het is onbekend wie deze werkwijze heeft bepaald. Het is geen raadsbesluit. 
Het is in ieder geval geen bevordering van het betrekken van de burger bij wat de 
gemeente en gemeenteraad doet. 
Het is moeizaam en klantonvriendelijk. Hans geeft aan onze onvrede uit te spreken naar 
afdeling communicatie: Edwin van ’t Hart. 
Emiel zal een e-mail sturen over dit onderwerp naar alle raadsleden. Actie Emiel 
Emiel zal Johan Zwakman (voorzitter WPF IJmuiden-Noord) vragen of iemand kan 
inspreken tijdens de raadsvergadering. Emiel heeft geen tijd. Actie Emiel 
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Behandeling actielijst 
De Heerenduinweg tot het zwembad is ondertussen bijna klaar. Het zebrapad bij de 
Lindenstraat vervalt. Daar komt in het midden van de weg een middenberm zodat daar in 
twee gedeelten de weg overgestoken kan worden. Het fietspad is daar aan de kant van het 
Schapenland iets verlegd om ruimte te creëren voor de middenberm. Het zebrapad bij het 
zwembad vervalt op de rijbaan. Er staan daar verkeerslichten waarmee het veilig 
oversteken wordt geregeld. Het zebrapad op de ventweg en het fietspad blijft wel. Hier is 
niet helemaal begrip voor, maar de achterliggende gedachte is, dat het zebrapad in 
combinatie met de verkeerslichten geen functie heeft en overstekende personen niet in de 
verleiding wordt gebracht over te steken zonder dat zij het verkeerslicht op groen krijgen 
na de knop ingedrukt te hebben.  
De voorzitter heeft geen uitnodiging ontvangen voor de vergadering d.d.10 september van 
de Ondernemersver. IJmuiden-Centrum. Robert Klein is geen voorzitter meer. Dat is nu de 
ondernemer van de Subway. Robert blijft wel contactpersoon en zal ook regelmatig op de 
vergaderingen aanwezig zijn. 
 

6 Verslag werkgroepen: 
Ontwikkeling KPN-terrein (Emiel Webbe) 
Sinds vorige vergadering is er veel publiciteit geweest over de voortgang van de 
nieuwbouwplannen en een mogelijk bezwaar bij de Raad van State door Dreefbeheer 
(DEKA-Markt). 
Bbij het vaststellen van het bestemmingsplan is door diverse partijen benadrukt dat 
Dreefbeheer met een bezwaar het proces onnodig vertraagd en dat niemand hierbij gebaat 
is. 
De voorzitter heeft bericht ontvangen dat Dreefbeheer inderdaad bezwaar heeft 
aangetekend. Er is niet gevraagd de ontwikkelingen stil te leggen. Hierdoor kan het 
ontwikkel proces doorgaan en dat scheelt tijd. 
De behandeling van het bezwaar dient binnen een ½ jaar behandeld te worden, maar dat 
wordt meestal niet gehaald. 
Gevraagd wordt of een brief naar de Raad van State zin heeft of een brief naar 
Dreefbeheer om het bezwaar in te trekken. Het is een oneigenlijk gebruik maken van 
rechten om de bouw te traineren. Actie Emiel 
Wethouder Vennik heeft de voorzitter uitgenodigd voor een gesprek over de situatie. Dit 
gesprek vindt 4 oktober plaats. De voorzitter stelt voor eerst het gesprek van 4 oktober met 
wethouder Vennik af te wachten. 
Verder is het terrein de afgelopen maanden gebruikt als tussenopslag van zand van 
andere werken binnen de gemeente Velsen. Gevolg hiervan was veel overlast van zand in 
de directe omgeving. Peter Koridon heeft hier meerdere keren bij diverse instantie 
aandacht voor gevraagd, maar er is erg weinig actie ondernomen. De voorzitter zal dit 
tijdens het overleg met de wethouder ook ter sprake brengen. Actie Emiel  
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Wijkteam (Janneke Kiekebos) 
De Wijkteamvergadering van augustus is vervallen i.v.m. vakanties. 
Wijkmobiel 7-09 op weekmarkt. Helaas is er te weinig ruchtbaarheid aan gegeven via de 
weekbladen. Toch hebben er 23 gesprekken plaats gevonden en zijn er flyers van het 
WPF uitgedeeld. De Wijkplatforms hebben zich toch weer laten zien en in het voorjaar zal 
de Wijkmobiel zeer waarschijnlijk weer op de markt aanwezig zijn en zal er meer 
bekendheid aan gegeven worden. 
 
Herinrichting omgeving Schouwburg (Hans Hendriks) 
Het plein ziet er mooi uit. Door de specifieke bestrating is het ruimtelijk. Er staat 1 bankje. 
Het zou mooi zijn als er nog 1 of 2 banken bij zouden komen. Hans heeft contact gehad 
met Patrick de Jong, maar er is geen budget meer helaas. Mogelijk als het project in de 
omgeving geheel is voltooid, dat er dan toch nog iets aan gedaan kan worden. De 
lantaarnpalen rond het pleintje staan midden op het voetpad. Het heeft de aandacht van 
de gemeente na opmerkingen hierover. De ingang naar de parkeerplaats Min. Van 
Houtenlaan/Groeneweg moet nog aangelegd worden. Er staat een boom, die vertragend 
werkt. Gerda merkt op, dat bij de oversteek met de HOV-baan een flessenhals ontstaat. 
Daardoor komen de fietsers in de verdrukking en gaan deze op het voetpad. Ook nemen 
de fietsers de afrit naar de parkeerplaats. Misschien hier schaarhekken plaatsen? 
Er is nu wel meer verkeer vanwege de werkzaamheden Waterloolaan/Min. Van 
Houtenlaan. Janneke geeft aan, dat de inrit van het parkeerterrein slecht aangegeven 
staat. Suggestie: duidelijke borden plaatsen (verlicht) en goede verlichting bij de ingang. 
Het plantsoen t.o. de schouwburg wordt nog beplant.  
 
Informatie overige Wijkplatforms Velsen (Emiel Webbe) 
Op 9 september hebben we een kraam bemand op de jaarmarkt op de Lange Nieuwstraat. 
Hierbij hebben Gerda, Janneke Emiel en Martha Klinge-Smit van WPF Zee en Duinwijk 
gestaan. Er was met name interesse in de Whatts App buurtpreventie. 
Verder hebben we de Wijkplatforms weer even onder de aandacht gebracht bij de 
bezoekers. Het is belangrijk dat we ons gezicht laten zien en regelmatig zichtbaar 
aanwezig zijn bij evenementen en andere bijeenkomsten, zodat bewoners ons weten te 
vinden. Zeker voor herhaling vatbaar en de voorzitter hoopt, dat dan een aantal WPF 
leden de kraam willen bemensen, zodat iedereen een gedeelte van de dag staat. 
 
Herinrichting kruispunt Waterloolaan- Min. van Houtenlaan/Zeeweg-Heerenduinweg 
(Hans Hendriks) 
De inrichting van de rotondes en de weg Waterloolaan/ Min. Van Houtenlaan is prima 
verlopen en dit stuk is weer opengesteld. De inrichting Zeeweg-Heerenduinweg tot het 
zwembad heeft wat vertraging opgelopen, maar zal naar verwachting vrijdag weer 
opengesteld worden. Hans heeft samen met buurtbewoners wel bedenkingen over het 
fietspad. Aan beide zijden van het fietspad zijn witte klinkers aangebracht als afscheiding. 
Het fietspad lijkt nu smaller en er is geen hoogteverschil van fietspad/trottoir. Hans heeft 
contact hierover gehad met Pieter Lems, maar die geeft aan, dat het zo uitgevoerd moest 
worden. Hans wil hierover de Fietsersbond inschakelen voor advies. De lantaarnpalen zijn 
voorzien van ledverlichting. Deze geven de lichtbundel recht naar beneden en dat is even 
wennen.  
Er zijn opmerkingen over de rotonde bij de HOV-baan. Er wordt regelmatig tegen het 
verkeer in gefietst op het rijwielpad o.a. om via een kortere route bij de sportvelden te 
komen. Monique weet, dat in Hoofddorp rotondes zijn, waar de gehele rotonde rond 
fietsers 2 richtingen mogen fietsen. 
 
Zebrapad Heerenduinweg (Janneke Kiekebos) 
Reeds behandeld bij de actiepunten. Zebrapad ter hoogte van de Lindenstraat wordt 
vervangen door een middenberm. Het zebrapad bij het zwembad vervalt op de rijbaan.  
 
Ontwerp bestemmingsplan De Binnenhaven 
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- Er is een website gelanceerd door Synchroon. www.debinnenhaven.nl 
Hierin wordt vermeld dat de verkoop eind 2017 zal starten. 
Er is tot op heden nog geen bouwplan ingediend bij de gemeente Velsen. 
Monique vraagt wanneer begonnen wordt met zand rijden om de kuil te dichten. Wanneer 
er ergens schoon zand vrij komt wordt dit naar de Binnenhaven gereden is het plan. 
 
WhatsApp Buurtpreventie (Hans Hendriks) 
Er zijn 6 borden gemaakt van 60x90 cm om in diverse wijken te plaatsen met de 
vermelding, dat er een Whats-App groep actief is. Achteraf heeft Hans het idee, dat de 
borden wat klein zijn. De meeste borden zijn ondertussen geplaatst. Dit was een 
samenwerking tussen de WPF’s IJmuiden-Noord en Zuid. Er zijn 11 wijken waar Whats-
App groepen actief zijn. Er zijn in de Vogelbuurt en omgeving folders verspreid om mensen 
uit te nodigen zich op te geven. Ondertussen herkennen de mensen de borden en wordt 
het steeds meer bekend wat de Whats-App inhoudt.  Hopelijk zullen hierdoor het aantal 
inbraken verminderen. Het is een goed plan, de communicatie kan nog verbeterd worden. 
Hans zet zich daarvoor in. Hij wil o.a. de wijkbeheerders bij elkaar roepen voor een 
vergadering. 

7 Veiligheidsmonitor Velsen 2016 
24-07 is de veiligheidsmonitor 2016 gestuurd. Het WPF was toen op vakantie. 
28-08 is deze doorgestuurd naar de leden van het WPF. 
Uit de Veiligheidsmonitor blijkt, dat bewoners in IJmuiden-Zuid zich veilig voelen in de wijk. 
Zoals in heel Nederland ergeren de bewoners zich aan de overlast van poep. Er wordt 
opgemerkt, dat het gras over de perkranden groeit en dat daaronder poep blijft liggen. De 
voorzitter heeft het idee, dat het al beter wordt onderhouden en er minder poepoverlast is. 
De poepzuiger komt regelmatig en neemt nu ook het Franciscuspad mee. 
 

7a APV 
De gemeente Velsen heeft een brainstormsessie gehouden. In de APV (Algemene 
Plaatselijke Verordeningen) worden lokale regels vastgesteld hoe we met de openbare 
ruimten en met elkaar omgaan: o.a. de zonering van het strand, maar dus ook diverse 
regels voor de gehele gemeente Velsen. Na een aantal jaren worden deze regels kritisch 
bekeken en evt. aangepast. Dit gaat dus binnenkort gebeuren. De voorzitter is uitgenodigd 
voor een vergadering op 25 september en zal dan ook heengaan. Om deze rede zijn de 
Heren Bes en van Poppel gekomen om te vragen of de APV kan worden aangepast met 
een verordening vogels te voeren. Diverse buren (Reggestraat en omgeving) hebben veel 
overlast omdat een dame de vogels voert en ervaren overlast hierdoor. Vooral de 
meeuwen houden om 4 uur ’s nachts de bewoners uit hun slaap. Zij hebben al geklaagd bij 
Woningbedrijf Velsen (Robert Verbeem en Michiel Deiman), maar het zijn beschermde 
vogels en het woningbedrijf kan daardoor niet zoveel. Eerst voerde deze dame de vogels 
op het voormalige Deltaterrein. Na een gesprek doet zij dit niet meer, maar nu voert zij de 
vogels in haar achtertuin. De vraag is of er een verbod kan komen in de APV zoals o.a. 
ook in Haarlem, Leiden en Alkmaar is gebeurd. Emiel zal het bij de bespreking op 25 
september inbrengen. Jiska Bot geeft nog aan, dat dan de handhaving een groot probleem 
zal opleveren. Voorstelis om contact op te nemen met het Sociaal Wijkteam. Aan de heren 
worden de contact gegevens verstrekt. Mogelijk, dat zij iets kunnen betekenen bij dit 
probleem. Janneke zal in het Wijkteam aan Nick vragen of hij iets kan betekenen in deze 
kwestie. Actie Janneke 
 

8 Rondvraag 
De voorzitter begint met onderstaande punten; 

 Er is nog geen duidelijkheid over de situatie met de luifel bij de apotheek 
Kuylman op de Lange Nieuwstraat. Johan Zwakman gaat informeren bij de 
eigenaresse wat de status is. De eigenaresse heeft van alles geprobeerd zonder 
resultaat tot nog toe. Er is betonrot geconstateerd en de vraag dringt zich op in 
hoeverre de veiligheid van het winkelend publiek in gevaar is. De gemeente moet 
uitzoeken wie aansprakelijk is voor het onderhoud van de panden. Eigenlijk is dit 
een onderwerp voor WPF IJmuiden-Noord, maar WPF IJmuiden-Zuid houdt ook de 
vinger aan de pols. 
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 25 september is er een brainstormavond APV Velsen. De voorzitter gaat 
hierheen. Actie Emiel 

 In de IJC stond een bericht over een voorlichtingsavond calamiteiten van Tata-
Steel donderdag 21 september. Het Noordzeekanaalgebied kent diverse situaties, 
die tot calamiteiten kunne leiden. Denk b.v. aan de sluizen met chemicaliëntankers, 
Tata-Steel met brand en giftige stoffen, die kunnen ontsnappen, geluidsoverlast en 
ontploffingen. Janneke gaat dit verder uitzoeken en gaat evt. heen. Actie Janneke 

 Zaterdag 23 en zondag 24 september organiseren het Cultureel Festival Velsen 
en de Kuba moskee een Cultuur en Foodfestival. Aanrader om heen te gaan. 

 Planning data voor WPF-vergaderingen 2018: 
17 januari,             18 juli, 
28 maart,               19 september, 
16 mei,                   21 november. 

 Voor volgende vergadering graag voorstellen voor actiepunten 2018 indienen 

 Volgende vergadering voorstellen actiepunten 2018 en financieel plan bespreken 

 De website van WPF IJmuiden-Zuid is niet meer actueel. Fred is gestopt en 
sindsdien is er ns meer geplaatst. Arjan de Vos heeft aangegeven dit wel te willen 
doen. De WPF-leden kunnen evt. copy aanleveren. Het is fijn als de website weer 
up to date is. 

 
Monique: 

 Wijst op een evenement .a.s. zondag fietsen achterop langs de buurthuizen, waar 
allerlei activiteiten zijn. 

 Het Sociaal Wijkteam heeft een heel leuk kaartje met aan de achterkant de tekst: 
Buuv, zullen we samen …… (en dan kun je iets invullen). Erg leuk om sociaal 
contact te bevorderen onder buurtbewoners. 

 De paaltjes bij de ingang Pruimenboomplein worden er steeds uitgehaald en niet 
weer teruggeplaatst. Monique heeft een sleutel gekregen om de paaltjes zelf terug 
te plaatsen, maar dat kan niet de bedoeling zijn. Het gebeurt te vaak. Emiel raadt 
aan om dit bij Rob Plessius neer te leggen. Rob weet wel aan wie hij dit moet 
doorsturen om tot een mogelijke oplossing te komen. 

 
Verplaatsing van de Drempel. 
De Drempel is verplaatst naar Buurthuis de Spil. Er kon op het voormalige adres geen 
alcohol meer geschonken worden. Om deze mensen, die gezelligheid en contact zoeken, 
niet aan hun lot over te laten is in samenspraak met o.a. het sociaal wijkteam gekozen 
voor de Spil. Daar was een ruimte vrij omdat de crèche daar niet meer is.  
 
Frans: 
Spreekt zijn bezorgdheid uit over de uitgeklede brandweer. De brandweer en 
ambulance zijn ondergebracht in een regionaal veiligheidsteam. Deze is gevestigd in 
Haarlem. Dat zorgt soms voor langere aanrijtijden helaas.  
Dit is al reeds lang zo geregeld. In Velsen blijft de brandweer kazerne en de 
ambulancepost in Velsen-Zuid gewoon bestaan. 
 

9 Sluiting 
De voorzitter bedankt de aanwezigen voor hun komst en sluit de vergadering  
Volgende vergadering woensdag 15 november. 
 
Vergaderschema 2017 
15 nov. 2017 
 
Vergaderschema 2018 
17 januari,             18 juli, 
28 maart,               19 september, 
16 mei,                   21 november. 
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Actielijst Wijkplatform IJmuiden-Zuid 
 
Datum: Onderwerp:      Actie:  Status: 

18-11-2015 Facebook updaten  Monique en 
Sige 

Loopt 

20-09-2017 Raadsleden e-mail sturen i.v.m. niet meer 
verschijnen van Nieuwsbrief 

Emiel  

20-09-2017 Johan Zwakman vragen of hij wil inspreken 
op de Raadsvergadering over het intrekken 
van de Nieuwsbrief door de Griffie 

Emiel  

20-09-2017 Gesprek wethouder Vennik over KPN-
terrein en zandoverlast voor omwonenden 

Emiel  

20-09-2017 Brainstormsessie APV 
 

Emiel  

20-09-2017 21-09 voorlichtingsavond calamiteiten Tata 
Steel? 

Janneke  

20-09-2017 Aanleveren actie- en speerpunten voor 
2018 doorgeven aan Emiel 

allen  
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