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1.

Opening
De voorzitter heet iedereen van harte welkom.
Vanwege de afscheidsreceptie van de gemeenteraad zijn er geen politici aanwezig.
De voorzitter stelt nieuw aanwezigen voor: Jan Müter, buurtbewoner, voormalig raadslid:
Heer van Poppel, buurman van de Heer Bes, Mevrouw Ella Weidijk, bewoner
Rivierenbuurt.

2.

Mededelingen en Vaststellen agenda
Afgemeld hebben: zie boven.
De Heren Bes en van Poppel zijn gekomen i.v.m. vogeloverlast. Dit punt wordt toegevoegd
als punt 5A van de agenda.
Wie onze wijkwethouder wordt is nog niet bekend.
De zetelverdeling is na hertelling van de stemmen op verzoek van de PvdA niet veranderd.
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Notulen vorige vergadering d.d. 17 januari 2018
Geen op/of aanmerkingen. Goedgekeurd.
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In – en uitgaande post
De voorzitter biedt zijn excuses aan voor het niet versturen van de postlijst door
omstandigheden. Er is weinig nieuws te melden.
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Behandeling actielijst
 De voorzitter heeft een persoonlijk gesprek gehad met de Burgermeester en de
heer Schouws (opzichter wijkbeheer Openbare Werken) over de wijze van
communicatie over de kerstboomverbranding. De Burgermeester heeft
aangegeven zeer blij te zijn met de concrete voorbeelden die we hebben en gaat
dit zeker intern oppakken. Opzet is om de kerstboomverbranding 2019 zeker beter
te organiseren en de wijze van communicatie vanuit de gemeente te verbeteren.
Intern is de gemeente bezig met verbeteringen betreft communicatie met burgers.
Actiepunt is afgehandeld.
 Schouwburg zie verslag werkgroepen (agendapunt 6) (loopt nog)
 Jaarverslag 2017 en Speerpunten 2018 zijn verstuurd. Geen reacties ontvangen.
 Aanvraag tegemoetkoming onkosten is gedaan en reeds ontvangen. De
Penningmeester heeft het voorgeschoten tekort van 2017 reeds geretourneerd.
 De advertentiekosten in de Jutter voor aankondiging vergadering is verdubbeld. De
voorzitter heeft besloten voortaan een kleinere advertentie te plaatsen om de
kosten in de hand te houden.
5A Vogeloverlast
De Heer Bes heeft in de vergadering van september jl. reeds aandacht gevraagd voor de
vogeloverlast in de omgeving van de Reggestraat. Nu is hij samen met zijn buurman de
Heer J. van Poppel. De Heer Bes heeft op advies het Sociaal Wijkteam benaderd.
Elisabeth Hoekstra heeft een gesprek gehad zonder resultaat. Vlgs. de Heer Bes wil de
buurvrouw geen gesprek. Zoals afgesproken heeft de voorzitter tijdens de
brainstormsessie over de APV het probleem aangekaart en gevraagd of een verordening
op voeren van vogels in de APV kan worden opgenomen. Dit is echter afgewezen, omdat
het onmogelijk is hierop te handhaven. IJmuiden is een kustplaats en in de gehele
gemeente is wel meeuwenoverlast. Wijkagent Nick Koomen is onlangs voor een gesprek
geweest bij de buurvrouw, maar ook tevergeefs. De vermeende dame is vaak dagen
afwezig i.v.m. haar werk en zegt tevens, dat zij alleen een paar vetbollen heeft
opgehangen.
Is er een taak voor de woningcorporaties? Voorlichting? Duivenpinnen plaatsen? Dat is
erg duur en daar ontbreekt budget voor. Dan zou er in de gehele gemeente duivenpinnen
geplaatst moeten worden. Ina de Vos weet, dat D66 al 2 jaar bezig is om raadsleden mee
te krijgen om de APV aan te passen. Tot op heden zonder resultaat. De voorzitter geeft
aan, dat het Wijkplatform hierin niets kan betekenen voor de Heer Bes en geeft het advies
om medestanders te krijgen en een handtekeningenactie op te zetten om hiermee de druk
bij de gemeente op te voeren. Mevrouw Ellen Weidijk geeft aan ook een klacht te hebben
ingediend en voelt zich niet gehoord. Janneke zal het nogmaals ter sprake brengen tijdens
de vergadering van het Wijkteam. De voorzitter sluit de discussie.
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Verslag werkgroepen:
Ontwikkeling KPN-terrein (Emiel Webbe)
Procedure bij de RvS is afgerond. De DEKA-markt is in het ongelijk gesteld. Velison
Wonen is voornemens z.s.m. de eerste paal te gaan slaan. Het streven is dit voor de
bouwvakvakantie te realiseren.
Wijkteam (Janneke Kiekebos)
Huiskamerproject de Drempel heeft sinds januari de ingang aan de Frans Halsstraat. Nu
geen overlast voor omwonenden. Het is niet meer iedere dag, maar voorlopig alleen op de
vrijdagmiddag. Dat gaat heel goed. Er wordt veel gebiljart. Er zijn ong. 20 mensen
aanwezig. Waarschijnlijk wordt het project uitgebreid naar de zaterdagmiddag. Heel graag
willen ze ook op vrijdag en zaterdag een maaltijd aanbieden, maar dan moet er eerst een
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vrijwillige kok en medewerkers hiervoor gevonden worden. Er is al een kookproject op de
andere weekdagen.
De bewoners willen graag het speeltuintje behouden en renoveren. Evt. zou het als een
burgerinitiatief ingediend kunnen worden bij de gemeente om financiële steun te
verkrijgen.
Tijdens het project “Thuis in de Rivierenbuurt waren er o.a. klachten over het parkeren van
vrachtwagens op vooral de Zuid-Arcade. Vrachtwagens kunnen niet aan de achterkant
komen. Zij moeten half op het fietspad parkeren. Als de laadklep open staat levert dat een
gevaarlijke situatie op voor fietsers. Janneke heeft dit opgepakt en contact gezocht met
Handhaving en wijkagent Nick Koomen. Zij onderkennen het probleem. In combinatie met
de Wijkmobiel zal er op 24 april een actie zijn. Twee heren van afdeling Handhaving, Nick
Koomen, Johan Zwakman en Janneke zullen in gesprek gaan met de winkeliers om ze te
wijzen op het gevaar en vragen of zij de chauffeurs willen verzoeken pionnen neer te
zetten. Afdeling Handhaving heeft een brief opgesteld en die zal ook overhandigd worden.
Tevens zal de Wijkmobiel aanwezig zijn, zodat bewoners met vragen, ideeën en klachten
kunnen komen.
Herinrichting omgeving Schouwburg
Hans Hendriks is afwezig.
Hans heeft iom Patrick de Jong (Gem. Velsen) een aantal actiepunten opgesteld:
 tussen Busbaan westzijde en Wilgenstraat extra bord Parkeerverbod i.v.m.
verkeerd parkeren (handhaving?)
 lichtmast midden op trottoir tussen Wilgenstraat en voetpad bij busbaan.(o.a. een
dame met blindengeleidehond komt daardoor in de problemen. De lantaarnpaal is
reeds weggehaald.
 regelmatig (grof) afval naast grote container
 parkeerpalen invalidenborden en straatnaamborden scheef
 trottoirbanden en -tegels los/scheef op meerdere plekken
 rondom Schouwburgplein + beide plantsoenen + voetpad en bosschages langs
busbaan westzijde links/ rechts - zeer veel troep + plus restanten
straatstenen/straattegels opruimen
 Schouwburgplein naast huidige bank - extra prullenbak
 parkeergelegenheid begin Wilgenstraat bestemd voor vroeg komende
mindervaliden bezoekers - geen personeel parkeren - actie Jacob Bron?
 alsnog extra bank op Schouwburgplein
 parkeren in plantsoenen en op gras op meerdere plekken voorkomen
 verbetering inrit Parkeerterrein M.v. Houtenlaan t.b.v. Schouwburg
 goed zichtbaar en verlicht Parkeerbord bij inrit
 lichtmasten midden op Parkeerterrein t.h.v. inrit Schouwburg
 groenstrook/ bomen/ struiken snoeien - westzijde (Busbaan) langs Parkeerterrein
 trottoir aldaar beter begaanbaar maken - ongelijk en 3 tegels verbreden naar 4
tegels
 paaltjes en hekjes plaatsen op diverse plekken v.a. parkeerplaats richting
Schouwburg
 de bellen van de Busbaan die van ‘s morgens 6 tot middernacht gaan - heel groot
probleem – Provincie – nieuw systeem met wisselend volume
 uitslag onderzoek betreffende effect parkeergedrag van Schouwburgbezoekers na
genomen maatregelen.
Hans blijft dit bewaken.
Aanwezige bewoners melden nog dat de groene lichten bij de overgangen van de busbaan
erg veel licht geven. Storend.
Informatie overige Wijkplatforms Velsen (Emiel Webbe)
Ina de Vos is bezig een vergadering te organiseren met de voorzitters van de overige
platforms. Dit zal wrsch in mei plaatsvinden.
Op maandag was er altijd tussen 12.00u en 14.00u op radio Seaport gelegenheid voor de
voorzitters om het één en ander over de wijk te vertellen. Na de verhuizing van radio
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Seaport is er een andere programmering gekomen en is het radiopraatje niet
meegenomen. Getracht wordt dit weer in te plannen. RTV Seaport wil graag meer
uitzenden, maar daar zijn meer vrijwilligers voor nodig. Een optie zou mogelijk zijn om te
fuseren met radio Beverwijk.
De Binnenhaven
De verkoop is afgerond. Alle woningen zijn verkocht.
Voornemen is om op korte termijn (april) daadwerkelijk te beginnen met het aanvullen van
het terrein. Synchroon zal het aanbrengen van borden moeten regelen om auto’s te
waarschuwen, dat er niet meer op de bouwweg mag worden geparkeerd. Het terrein zal
worden afgezet met bouwhekken. Daarbij moet wel worden opgelet, dat deze hekken niet
op de parkeerplaatsen langs de Appelboomstraat worden geplaatst.
Thuis in de Rivierenbuurt (Emiel Webbe)
12 maart is het buurtplan gepresenteerd.
Er zijn 14 acties in die in de buurt gestart gaan worden. O.a. is er een informatiepunt van
het Sociaal wijkteam geopend in Zorgcentrum Velserduin (elke donderdag van 11.00 tot
12.00 uur) Hier kan iedereen terecht met vragen over hun woning, openbare ruimte
subsidies en andere hulp.
Verder is er een actie gestart om de poorten en openbare ruimtes schoon te gaan maken.
De Heer Bes vertelt, dat er reeds gestart is met het schoonmaken van de poorten. Dit
wordt gedaan met mensen van Kansen en Zo en bewoners. De bewoners hebben een
brief ontvangen met een oproep mee te helpen. Met 10 á 12 mensen zijn poorten bij de
Reggestraat ontdaan van onkruid, zand en overhangend groen. De poorten worden
eenmalig opgeruimd. Daarna moeten de bewoners het zelf bijhouden. Met schone poorten
zijn deze ook te gebruiken door mensen met een scootmobiel, kinderwagen, enz.
Gebleken is, dat de huizen en flats heel vaak niet levensloopbestendig zijn. Mensen
moeten langer zelfstandig wonen en willen graag in hun eigen buurt blijven wonen.
Getracht moet worden zoveel mogelijk huizen aan te passen. Het braakliggend
Deltaterrein zou mogelijk met levensbestendige appartementen bebouwd kunnen worden.
Woningbedrijf Velsen heeft weinig budget om de huizen op te knappen. Medio dit jaar zal
Woningbedrijf Velsen met plannen naar buiten komen.
Speerpunt voor ons Wijkplatform: in de gaten houden voortgang levensbestendige
woningen.
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Rondvraag
Groen cultuurplan 31-01 (Janneke)
Er was eerst een voordracht over de plannen met betrekking tot groen in onze gemeente.
Het plan is zoveel mogelijk groen te behouden, maar er moet ook aan een
bouwdoelstelling worden voldaan. Er zijn plannen om eerst de lege plekken zoveel
mogelijk in te vullen met huizen, maar er zijn ook plannen om in het groen te gaan
bouwen. Er is o.a. een optie om in Driehuis langs de spoorlijn te gaan bouwen in de
nabijheid van de verzorgingshuizen. Na de uitleg van de mogelijke plannen zijn er diverse
“kraampjes ”waar ingegaan wordt op specifieke onderwerpen en thema’s. Bij één van de
kramen was een plan voor drijvende pontons met planten langs de kanaaloever. Heel leuk
plan, maar Ina wist te vertellen, dat de schepen na de openstelling van de nieuwe sluis
anders varen en dat de pontons dan in de weg liggen. Ina vindt het jammer, dat adviseurs
uit Gelderland de plannen voor IJmuiden maken en daardoor niet precies weten wat de
onmogelijkheden zijn in een kustplaats. Tot op heden niets gehoord over het vervolg.
Janneke zal Jannie Spruyt van de Gemeente vragen naar het vervolg en ook vragen,
waarom adviseurs uit Gelderland helpen de Groenstructuurvisie op te zetten.
Dialoogtafel PvdA “IJmond Samenwerking” 14-02 (Frans de Vilder)
Er waren afgevaardigden van IJmond Samenwerking, Ben Hendriks, Ron Davio, 2 PVDAleden en Frans.
Het bedrijfsleven is voor een samenwerking met de IJmond gemeenten en ziet veel
voordelen.
Er wordt gesproken over een evt. invulling, hoe dit tot stand moet komen: 1 of 3
gemeenteraden en 1 of 3 burgemeesters.
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Bij 1 gemeentehuis en 1 burgemeester wordt de afstand naar de burgers vergroot en het
contact verminderd.
Een andere mogelijkheid is samenwerking i.p.v. fuseren.
De bedoeling is het plan voor 20 jaar op te zetten. Er waren veel opmerkingen door de
aanwezigen op de flipovers geschreven. Wordt vervolgt.
Jongerenoverlast. (Marloes vd Vijver}
Op diverse plekken rond de Spil is overlast van jongeren. Ze dansen zelfs bij muziek
boven op het dak. Levensgevaarlijk. Als omwonenden deze jongeren aanspreekt op hun
gedrag krijgen ze een grote mond terug. Nick Koomen weet ervan. Op het moment is het
wel weer rustig.
Slechtzienden (Anja van Henten)
Zoals bekend is de afscheiding tussen voetpad en fietspad in de Lange Nieuwstraat niet
erg duidelijk. Op diverse punten zijn daarom witte stenen aangebracht als markering. Anja
zou graag zien, dat er verlichte tegels (zoals op het Marktplein) zouden worden
aangebracht.
Oversteekplaats Heerenduinweg (Jan Müter)
Jan vindt het jammer, dat het zebrapad ter hoogte van de Lindenstraat weggehaald is.
Emiel legt uit, dat een zebrapad ook niet altijd veilig is. Er is nu een oversteek gemaakt
met een middenberm, zodat er in 2 gedeelten kan worden overgestoken. Doordat er een
kromming in de weg is aangebracht worden automobilisten afgeremd. Dit lijkt toch een
veiligere oversteek.
Noppes (Emikö)
Emikö vraagt zich af of mensen met weinig inkomen gratis goederen en kleding kunnen
uitzoeken. Dit is niet het geval. Noppes is een afdeling van HVC en werkt samen met
mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Daarom wordt er een klein bedrag gerekend.
Zwerfvuil rond zwembad (Marloes van der Vijver)
Marloes ziet veel zwervuil rond zwembad de Heerenduinen. Twee jaar geleden heeft zij al
eens gemaild naar de gemeente met het verzoek om prullenbakken te plaatsen, maar dat
was te duur. Is het b.v. niet mogelijk, dat IJmond Werkt regelmatig hier het zwerfvuil
opruimt vraagt zij zich af. Emiel zal een mail schrijven naar Rob Plessius. Actie Emiel
Verkeerslichten bij scholen? (Anja van Henten)
Anja spreekt har bezorgdheid uit over de schoolkinderen, die moeten oversteken. Vroeger
waren er overzetmoeders, maar die zijn verdwenen. De situatie bij de scholen is
onoverzichtelijk en gevaarlijk. Kunnen er bij scholen geen verkeerslichten geplaatst
worden vraagt zij zich af. Emiel weet, dat mensen van de afdeling Handhaving regelmatig
bij de scholen staan. Er is voorlichting over Kiss and Ride.
Website Wijkplatform (Arjan de Vos)
Arjan meldt, dat hij druk bezig is met het opstarten van de website. Dit stuit soms nog op
wat probleempjes, die opgelost moeten worden, maar komt goed.
Witte middenstrepen op Zeeweg.
Tenslotte wordt er nog opgemerkt, dat de witte strepen op het midden van de Zeeweg na
de asfaltering nog ontbreken. Emiel weet, dat deze strepen ook niet meer aangebracht
worden en daar is een reden voor. De weg is daar tamelijk smal en nu kunnen auto’s
afhankelijk van de situatie iets over het midden van de weg rijden.
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Sluiting
De voorzitter bedankt de aanwezigen voor hun komst en sluit de vergadering
Volgende vergadering woensdag 16 mei.
Vergaderschema 2018
16 mei
18 juli
19 september
21 november
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Wijkplatform IJmuiden-Zuid

Actielijst Wijkplatform IJmuiden-Zuid
Datum:
17-01-2018
28-03-2018

Onderwerp:
Bord Parkeerplaats inrit van het
parkeerplaats Min v Houtenlaan
Zwerfvuil rond zwembad Heerenduinen

Actie:

Status:

Hans

Loopt

Emiel

Loopt
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