Wijkplatform IJmuiden-Zuid

Notulen Wijkplatform IJmuiden-Zuid
Buurthuis De Spil, woensdag 17 januari 2018, aanvang 19:30 uur.
Aanwezig namens Wijkplatform:
Dhr. E. (Emiel) Webbe (voorzitter)
Dhr. F.(Frans) de Vilder
Mevr. E.(Emikö) Kardkovâcs
Mevr. G. (Gerda) Bauritius
Belangstellenden/bewoners IJmuiden -Zuid:
Mevr. M (Marloes) van der Vijver-Zwart (buurtbewoner)
Dhr. T. Heeremans (buurtbewoner)
Mevr. A (Anja) van Henten
Mevr. J (Jaquqline) Staats (raadslid CDA)
Mevr. K. (Kitty) Wolfs (steunfractie VL)
Afwezig/Afgemeld:
Mevr. M. (Monique) v.d. Hulst
Dhr. H. (Hans) Hendriks
Mevr. J. (Janneke) Kiekebos-Meijns
Dhr. J. (Jan) Dalman
Dhr. R. (Robert) te Beest, vml Wijkwethouder
Dhr. S.(Sige) Bart, (raadslid LGV)
Dhr. P.(Peter) Koridon (buurtbewoner)
Dhr. K.(Koos) Blokker (buurtbewoner)
Dhr. R. (Rob) Plessius, (Relatiemanager gem. Velsen)
Dhr. B. (Bram) Diepstraten
Agenda:
Opening
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De voorzitter heet iedereen van harte welkom.
Kitty Wolfs is namens Bram Diepstraten aangeschoven
Onze Wijkwethouder Robert te Beest is afgelopen week afgetreden als Wethouder en
daarmee hebben wij tot na de verkiezingen ook geen Wijkwethouder meer. Na de
verkiezingen zal er wel een nieuwe Wijkwethouder aan ons worden gekoppeld.
Vooralsnog zijn er geen zaken waarbij de Wijkwethouder geïnformeerd dient te worden.
Frans de Vilder zal zich bezig gaan houden met het vaststellen van de LVVP (Lokaal
verkeer en vervoersplan).
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Mededelingen en Vaststellen agenda
Afgemeld hebben: zie boven.
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Notulen vorige vergadering d.d. 15 november 2017
Geen op/of aanmerkingen. Goedgekeurd.
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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.
Er is de afgelopen week wat communicatie geweest met de gemeente Velsen mbt de
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kerstboomverbranding op 10 januari 2018. De voorzitter heeft hierover contact gezocht
met de gemeente Velsen met de vraag of tijdens de Kerstboomverbranding de
Heerenduinweg tijdelijk afgesloten kon worden ivm de grote hoeveelheid mensen en
kinderen die de Heerenduinweg oversteken en het doorgaande verkeer. De voorzitter
heeft hierbij een voorstel gedaan om evenementen verkeersregelaars in te zetten om alles
in goede bannen te leiden. Ook is er een vraag gesteld of tijdens het evenement mogelijk
wat catering wagens uitgenodigd kunnen worden (koffie, chocolademelk en/of
patatkraam).
De ambtenaar die hiervoor verantwoordelijk was bleek ziek te zijn en helaas was er geen
ambtenaar bereid om de honneurs waar te nemen. Uiteindelijk heeft op maandag 8 januari
de ambtenaar gebeld die de Kerstboomverbranding in Santpoort regelt. Hij heeft een
snelheidsbeperking met borden geregeld. Nadat de voorzitter hem gewezen had op de
grote drukte tijdens voorgaande jaren heeft hij een poging gedaan om voorzieningen te
treffen voor het afsluiten van de Heerenduinweg eventueel met behulp van evenementen
verkeersregelaars, maar werd door collega’s teruggeroepen, omdat hiervoor diverse
aanvullende maatregelen noodzakelijk zouden zijn.
Tot verbazing van de voorzitter bleek de Heerenduinweg om 18.00 uur toch volledig te zijn
afgezet voor alle verkeer. Niemand van de gemeente Velsen heeft hierna nog contact
opgenomen om de situatie te bespreken. De leden stellen voor om contact op te nemen
met de verantwoordelijk portefeuillehouder (openbare orde en Veiligheid) binnen het
college van B&W (actie Emiel)
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Behandeling actielijst
 Jaarverslag 2017 en Jaarplan 2018 is opgesteld en wordt in deze vergadering
vastgesteld (Gereed)
 Brief aan SWV met standpunten WPF mbt Huiskamer project de Drempel is
verstuurd. (Gereed) Onderwerp wordt behandeld in deze vergadering
 Reactie op ontwerpplan Vis van Kaatje is verstuurd. (Gereed)
 Brief Dreefbeheer mbt bezwaar RvS KPN locatie: Voorzitter heeft geïnformeerd
naar het postadres van Dreefbeheer. Hieruit bleek dat het bezwaar via een
advocaat door Detailresult Groep is ingediend. Een brief sturen heeft hierdoor
nauwelijks effect omdat de indiener totaal geen binding heeft met de situatie en
alleen maar formeel handelt. Ondertussen heeft er reeds een zitting
plaatsgevonden waarbij ook duidelijk werd dat DEKA allen maar formeel de hele
procedure wil uitzitten. Er is geen opschorting van de bouw gevraagd dus De
ontwikkeling van de plannen kunnen gewoon doorgaan. Er is ondertussen reeds
een wijziging van het bestemmingsplan ingediend, dus voorstel is om de situatie
verder af te wachten. Leden van WPF gaan akkoord.
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Verslag werkgroepen:
Ontwikkeling KPN-terrein (Emiel Webbe)
Bestemmingsplan is ter inzage gelegd verder geen bijzonderheden.
Wijkteam (Janneke Kiekebos)
Geen bijzonderheden
Herinrichting omgeving Schouwburg
Hans Hendriks is afwezig. De voorzitter weet te melden dat er op de Min.v Houtenlaan een
extra inrit gemaakt voor bezoekers van de Schouwburg. Hier staat alleen een erg klein
bord waarop wordt gewezen dat hier de inrit van het parkeerplaats is. Er is toegezegd dat
dit bord nog vervangen zal worden voor een blauw bord met de letter P, zodat deze vanaf
de kruising Cederstraat zichtbaar is. (Actie Hans)
Informatie overige Wijkplatforms Velsen (Emiel Webbe)
Wijkplatform Velsen Noord heeft een nieuwe voorzitter. Er is nog geen contactmoment
geweest met de nieuwe voorzitter. Dit zal in de aankomende tijd nog wel gerealiseerd
worden.
Verder geen bijzonderheden
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De Binnenhaven
In december is de verkoop gestart. Synchroon heeft afgelopen week gemeld dat de
verkoop zeer succesvol is gebleken. Alle woningen zijn toegewezen en er zijn al een
aantal koopcontracten getekend. Start bouw wordt medio mei 2018 verwacht.
Huiskamer project de Drempel (Emiel Webbe)
De voorzitter heeft SWV het standpunt van het WPF mbt huiskamer De Drempel
toegestuurd. Hierop is een reactie gekomen, zoals de leden van het WPF hebben
ontvangen. De reactie van SWV laat niet zien dat SWV voornemens is daadkrachtig te
gaan optreden en meer naar mogelijkheden zoekt de huidige situatie in stand te houden.
De gemeente Velsen heeft een duidelijk standpunt en vooralsnog is de Drempel na de
jaarwisseling niet meer geopend. De omwonenden hebben volgende week een gesprek
met de gemeente en SWV. WPF wacht de situatie af tot er meer bekend wordt.
Thuis in de Rivierenbuurt (Emiel Webbe)
22 november is er een “buurtcafé” georganiseerd in woonzorgcentrum Velserduin. Op
dinsdagavond 23 januari 2018 wordt er een werksessie gehouden in Velserduin. In de
werksessie gaan professionals van zorg-, woon- en welzijnsorganisaties samen met
bewoners en medewerkers van de gemeente, concreet aan de slag gaan met oplossingen
en acties. We werken toe naar een buurtplan. Zoals in de vorige vergadering aangegeven
is de voorzitter van het WPF gevraagd om zitting te nemen in de jury.
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Jaarverslag 2017
De voorzitter heeft een jaarverslag opgesteld en aan de leden van het WPF gestuurd.
De voorzitter leest het jaarverslag voor en vraagt akkoord van de leden van de
vergadering. Leden van WPF gaan akkoord met jaarverslag 2017
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Speerpunten 2018 / begroting 2018
De voorzitter heeft een jaarplan/speerpuntenlijst opgesteld en aan de leden van het WPF
gestuurd.
De voorzitter leest het jaarplan voor en vraagt akkoord van de leden van de vergadering.
Leden van WPF gaan akkoord met jaarverslag 2017
Financiën:
De balans van 2017 laat zien dat we over 2017 een te kort hebben op de rekening. Zoals
reeds in vorige vergadering besproken komt dit met name door een aantal extra uitgaven
zoals een grotere advertentie in de krant om meer naamsbekendheid te verwerven.
De penningmeester heeft dit uit eigen middelen bijgevuld met de afspraak dat dit na
ontvangst van het budget van 2018 wordt terug gestort.
In de vorige vergadering is de begroting van 2018 besproken, naar aanleiding van het te
kort is hier een kleine aanpassing op gedaan. De voorzitter vraagt de balans en de
begroting goed te keuren. Leden van WPF gaan akkoord.
De voorzitter stuurt het jaarverslag 2017, speerpunten 2018 en aanvraag tegemoetkoming
onkosten naar raadsleden en andere betreffende personen. (Actie Emiel)
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Rondvraag
Geen vragen
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Sluiting
De voorzitter bedankt de aanwezigen voor hun komst en sluit de vergadering
Volgende vergadering woensdag 28 maart 2018. (ivm de gemeenteraadsverkiezingen
een week later dan gebruikelijk)
Vergaderschema 2018
28 maart
18 juli
16 mei
19 september

21 november
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Wijkplatform IJmuiden-Zuid

Actielijst Wijkplatform IJmuiden-Zuid
Datum:
20-09-2017

Onderwerp:
Aanleveren actie- en speerpunten voor
2018 doorgeven aan Emiel

Actie:
Allen

Status:
gereed

15-11-2017

Opstellen jaarverslag 2017

Emiel

gereed

15-11-2017

Brief aan SWV met standpunten WPF mbt
Huiskamer project de Drempel
Reactie op ontwerpplan Vis van Kaatje

Emiel

gereed

Emiel

gereed

Brief Dreefbeheer mbt bezwaar RvS KPN
locatie
Gesprek portefeuillehouder openbare orde
en Veiligheid mbt kerstboomverbranding
Bord Parkeerplaats inrit van het
parkeerplaats Min v Houtenlaan
Versturen jaarverslag 2017 en speerpunten
2018
Aanvraag vergoeding onkosten

Emiel

vervallen

Emiel

loopt

Hans

Loopt

Emiel

Loopt

Emiel

Loopt

15-11-2017
15-11-2017
17-01-2018
17-01-2018
17-01-2018
17-01-2018
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