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Notulen Wijkplatform IJmuiden-Zuid 

 
Buurthuis De Spil, woensdag 19 september 2018, aanvang 19:30 uur. 

 
Aanwezig namens Wijkplatform: 
Dhr. E. (Emiel) Webbe (voorzitter) 
Mevr. J. (Janneke) Kiekebos-Meijns   
Mevr. E.(Emikö) Kardkovâcs 
Mevr. M. (Marloes) van de Vijver-Zwart,  
Dhr. J.(Jan) Dalman 
Mevr. G.(Gerda) Bauritius 
Mevr. L. (Loes) v.d Vijver-Zwart 
 
Belangstellenden/bewoners IJmuiden -Zuid: 
Dhr. F.(Floor) Bal, Wijkwethouder 
Dhr. K.(Koos) Blokker, buurtbewoner 
Mevr. K. (Kitty) Wolfs, (raadslid Velsen Lokaal) 
Mevr. I. (Ilse) Stoelman (raadslid Groen Links) 
 
 
Afwezig/Afgemeld:  
Dhr.(Rob) Plessius, relatiemanager gem. Velsen 
Dhr. B. (Bram) Diepstraten (raadslid VL) 
Dhr. S.(Sige) Bart, (raadslid LGV) 
Mevr. J Staat (vml raadslid CDA) 
Dhr. B.(Ben) Hendriks (raadslid PvdA) 
Dhr. P. (Peter) Koridon, buurtbewoner 
Dhr. F.(Frans) de Vilder 
Dhr. H.(Hans) Hendriks 
Mevr. M.(Monique) v.d. Hulst  
Dhr. P. (Peter) Warns 
Mevr. A. (Anja) Henten (buurtbewoonster) 
 

1. Opening 
De voorzitter heet iedereen van harte welkom.  
In het bijzonder onze nieuwe wijkwethouder Floor Bal en de raadsleden Kitty Wolfs en Ilse 
Stoelman. 
Extra agendapunt 6 A: nieuwe penningmeester  
 

2.  Mededelingen en Vaststellen agenda  
Afgemeld hebben: zie boven.  
-De Lekstraat is straat van de maand. Een initiatief van het Sociaal Wijkteam Velsen. Deze 
maand is via Sociaal Wijkteam IJmuiden-Noord en Zuid de Lekstraat verkozen. Het doel is 
bewoners met elkaar in contact te brengen door allerlei activiteiten met en voor bewoners. 
-20 september open dag bij de Spil “Proef de Spil” van 16.00uur tot 19.00uur met o.a. 
gratis workshops en van 18.00uur tot 19.00uur verkoopt de Wereldkeuken “proefhapjes” 
voor €1. Met 3à 4 hapjes heb je een maaltijd. 
-21 september de film van Heleen van Rooijen over haar dementerende moeder. Het is 
Alzheimerdag en een prachtige film over dementie. 
-Taal Actief Velsen start 2 november een cursus voor laaggeletterden (ook voor 
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autochtone bewoners). De bedoeling is te leren omgaan met een computer en gelijk 
taalles te krijgen. Er zijn nog enkele plaatsen vrij, dus weet je iemand die hiervoor in 
aanmerking komt neem contact op met Welzijn Velsen. 

  
3 Notulen vorige vergadering d.d. 28 maart 2018 en verslag van 18 juli 2018 

Wegens omstandigheden is de vergadering van mei vervallen. Juli zou ook vervallen, 
maar toen heeft Janneke alleen met de leden van het WPF een informele vergadering 
belegd. Verslag is bij de notulen gevoegd. 
Geen op/of aanmerkingen notulen 28 maart. Goedgekeurd. 
 

4 In – en uitgaande post 
-De voorzitter maakt geen uitgebreide postlijst meer, zoals voorheen. Belangrijke post zal 
behandeld worden in één van de agenda punten en onderstaand. 
-HVC start met het nieuwe afvalsysteem. Begonnen wordt met de laagbouw. Bewoners 
moeten hun restafvalbak inleveren. Voortaan moet restafval gedeponeerd worden in 
ondergrondse containers in de buurt. De ondergrondse containers worden afgesloten en 
met de afvalpas kan de container geopend worden. Dit kan in de 3 dichtstbijzijnde 
containers. De bewoners krijgen een plastic afvalbak erbij om het plastic, blikjes en 
melkpakken in te verzamelen. Emiel ziet erg veel bezwaren. Kitty geeft aan, dat zij ook 
sceptisch was, maar dat het in de praktijk meevalt. 
De bewoners in IJmuiden-Zuid hebben nog geen brief ontvangen met uitleg en data van 
de bijeenkomsten. Floor gaat dit navragen. Floor legt tevens uit, dat de ondergrondse 
containers op afstand worden uitgelezen. Nadat de klep ong. 180x is opengegaan is de 
ervaring, dat de container dan geleegd moet worden en krijgt de vuilniswagen opdracht tot 
legen. Gerda vraagt of er iets bekend is over uitbreiding van de containers nu er 50 huizen 
bijkomen. Hier is nog niets over bekend. Het lijkt erop, dat er in de Velserduinweg ter 
hoogte van Kaatje een ondergrondse container komt. Een afvalplein met plastic, oud 
papier en glascontainers zou erg wenselijk zijn. 
-Emiel heeft een uitnodiging om 27 september een gesprek te hebben met Bram 
Diepstraten over de plannen, die de wethouder heeft omtrent de Wijkplatforms en evt. 
andere invullingen wat betreft wijkgericht werken. 
-De speelplek bij de Lindenstraat wordt vernieuwd. De oude speeltoestellen worden 
allemaal verwijderd. De omliggende bewoners hebben een plan gekregen en kunnen 
daarop reageren. 
-De speelplek bij het Franciscuspad wordt ook heringericht. Na inspraak van omliggende 
bewoners is er een plan opgesteld. De bewoners hebben bericht gekregen over de 
definitieve invulling en het ziet er goed uit. 
 

5 Behandeling actielijst 
Er staat nog 1 actiepunt op de lijst over zwerfafval rond het zwembad. Doordat Rob 
Plessius niet bereikbaar was is er nog geen actie ondernomen. Marloes geeft aan, dat er 
nog steeds veel lachgashulzen liggen en ander zwerfvuil. Er wordt alcohol gedronken, er 
rijden auto’s waar dit niet hoort. Het betreft een groep 18+ jongeren en iedere avond vanaf 
17.00uur zijn deze jongeren aanwezig. Emiel zal met Handhaving contact opnemen. Actie 
Emiel 

6 Verslag werkgroepen. 
Ontwikkeling KPN-terrein (Emiel Webbe) 
Er zal op korte termijn begonnen worden met de voorbereidingen voor de bouw. Er is 
reeds begonnen met het boren van de heipalen. Peter van Ling is als directeur van Velison 
Wonen vertrokken. Het is niet bekend wie zijn vervanger wordt. Ad Interim is Paul Vlugt. 
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Wijkteam (Janneke Kiekebos) 
Er is in de zomerperiode geen wijkteamvergadering geweest. Laatste vergadering in 
verslag van 18 juli gemeld. Eerstvolgende vergadering 16 oktober. 
Het Volkshuys (v.h. de Drempel) is de zomerperiode gesloten geweest. Vanaf september 
weer in bedrijf. Er zijn geen klachten. Marloes beaamt, dat het nu goed geregeld is. 
 
Herinrichting omgeving Schouwburg  
Zondag 15 juli is het Festival “Uit” georganiseerd als afsluiting van het theaterseizoen 
2017-2018 en tevens afsluiting van het project “Parkeeroverlast rond de Schouwburg”. 
Het was een geslaagde middag met veel muzikale optredens van leerlingen van 
“Alphenaar”. Janneke heeft getracht sponsoren te werven voor een 2e bank op het plein, 
maar helaas is dit niet gelukt. Alleen Telstar heeft een bedrag gedoneerd en dat is weer 
teruggestort. Het project is prima verlopen met een goede samenwerking met de 
gemeente. Wijkwethouder Floor Bal was aanwezig om het plein en omgeving “officieel te 
openen”.  
 
Informatie overige Wijkplatforms Velsen (Emiel Webbe) 
Ina de Vos is vanwege gezondheidsredenen gestopt als voorzitter van Wijkplatform Zee- 
en Duinwijk. Er is nog geen officiële vervanger. Op het ogenblik zijn alleen de 
Wijkplatforms IJmuiden-Noord, IJmuiden-Zuid en Velsen-Noord actief. 
 
De Binnenhaven 
De bouw is gestart. Vrijdag 7 september is er een formele start bijeenkomst geweest met 
de toekomstige bewoners. Het parkje wordt deze winter opnieuw ingericht. Project 
Binnenhaven heeft hiervoor een plan opgesteld. Hierin heeft de gemeente Velsen een zeer 
groot stempel gezet met wat wel en niet uitgevoerd kan worden. Er is geen contact 
geweest met het Wijkplatform en ook niet met de bewoners. Dit tot grote teleurstelling van 
hen. De voorzitter heeft bij zowel Synchroon als bij het ingenieursbureau, dat beiden de 
ontwikkeling verzorgt van het terrein in opdracht van de gemeente Velsen, een 
nadrukkelijk verzoek gedaan om het parkje o.a. aan te wijzen als speelplek en te 
verbieden voor honden. Graag hadden we meegedacht met het invullen van het parkje. 
Emiel gaat dit nog met Rob Plessius bespreken. Actie Emiel 
De populieren (6 stuks) zullen verwijderd worden, omdat zij gevaar opleveren. 
De vergunning voor de nieuwe kraam van Vis van Kaatje is rond maar nog steeds geen 
bouwactiviteiten. Mogelijk houdt dit verband met de bouw van de woningen Binnenhaven. 
Thuis in de Rivierenbuurt (Janneke) 
Op 10 september is er een evaluatie van het project geweest. Janneke was met vakantie, 
dus niet naar de evaluatie geweest. Er zijn wat projecten opgestart, o.a. spreekuur sociaal 
wijkteam in Velserduin elke donderdag van 11.00uur tot 12.00uur. Soms is het druk en 
soms weinig bezoekers. De poorten zijn allemaal schoongemaakt en ontdaan van 
ongewenst groen en onkruid. De bewoners moeten nu zelf de poorten bijhouden. Er is 
vanuit de bewoners niet de verwachte belangstelling en input gekomen. De bewoners 
hadden hoofdzakelijk klachten over hun huizen en dat was niet helemaal de insteek van 
het project.  
Er is duidelijk behoefte aan levensloopbestendige huizen.  
 
6A Aanstellen nieuwe penningmeester 
Onze huidige penningmeester (Frans de Vilder) heeft reeds vorig jaar aangegeven, dat hij 
zijn functie graag wenst over te dragen. Ondertussen is nu duidelijk geworden, dat onze 
penningmeester gaat verhuizen naar Zeewijk. Dit betekent, dat op korte termijn een 
nieuwe penningmeester zal moeten worden aangesteld. De voorzitter legt uit wat de 
werkzaamheden inhouden. Spontaan geeft Marloes aan, dat zij wel penningmeester wil 
worden. Heel fijn. Veel succes! Emiel zal de noodzakelijke wijzigingen voor de bank e.d. 
verzorgen. 
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7 Planning vergaderingen 2019 
Voorzitter doet een voorstel voor de planning 2019: 
16 januari 2019 
21 maart 2019 
15 mei 2019 
17 juli 2019 vakantie, vervalt dus 
18 september 2019 
20 november 2019 
 

8 Rondvraag 
Emikö Kardkovâcs: geeft aan, dat in het atrium van Velserduin bij bijeenkomsten er 
problemen zijn met het duidelijk zien van geprojecteerde tekst, enz. Er zou gekeken 
moeten worden naar de projector, de lichtkoepel en evt. verduistering om de problemen op 
te lossen. Janneke zal dit met Elisabeth van het sociaal wijkteam opnemen. 
De Rivierenbuurt vergrijsd en het Woningbedrijf Velsen zou hier een sociaal-
maatschappelijke rol in kunnen spelen. Daar wordt momenteel ook naar gekeken. 
Floor Bal: heeft met een aantal personen een rondje gereden in IJmuiden op zoek naar 
geschikte locaties waar nog gebouwd kan worden. De begeleidende groep mensen is een 
groepje personen, die het idee hebben opgevat om met 55+ personen een soort 
gemeenschap te vormen in een te bouwen locatie waar men contact met elkaar heeft en 
voor elkaar kan zorgen. Evt. locaties zouden kunnen zijn het Deltaterrein, 
Zeeweg/Binnenhaven (nu nog bestemming zorg) en de Vliegende Hollander. 
Het is een mooi idee. Er zal een “kompasgesprek” plaats vinden om te weten wat er zoal 
voor komt kijken. Een stichting vormen is een idee, wat zijn de gemeentelijke regels, kan 
er subsidie aangevraagd worden?  
Een mooie locatie zou het stuk Binnenhaven zijn wat nu nog van Zorgbalans is. Het 
Wijkplatform zou dit idee kunnen ondersteunen. Er valt eerst heel veel uit te zoeken voor 
deze “krasse knarrenclub”. 
In de Rivierenbuurt wordt het ontduplexen gestopt. Deze woningen zouden heel geschikt 
gemaakt kunnen worden voor kangoeroewoningen, begane grond de ouders en 
daarboven een gezin van zoon/dochter. 
Floor Bal: vraagt zich af of het zinnig is 1 of 2x per jaar samen met Wijkplatform IJmuiden-
Noord te vergaderen, omdat sommige belangen elkaar overlappen (b.v. Lange 
Nieuwstraat, KPN-terrein). In het verleden hebben we wel gecombineerde werkgroepen 
gehad en zo nodig is dit altijd weer te regelen. 
Peter Koridon: is niet aanwezig, maar heeft de voorzitter laten weten, dat hij een brief 
naar de gemeente heeft geschreven. De Merwedestraat is een 1-richting weg, maar dit 
wordt heel vaak genegeerd. Het Wijkplatform wacht af. 
Emiel Webbe: geeft aan heel blij te zijn, dat de gemeente ons verzoek voor het verbinden 
van de Rijnstraat in ieder geval heeft gehonoreerd met zowel een fietspad als een 
wandelpad in het plan van het KPN-terrein. 
 

9 Sluiting 
De voorzitter bedankt de aanwezigen voor hun komst en sluit de vergadering  
 
Volgende vergadering woensdag 21 november.  
 
Vergaderschema 2018 
21 november 
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Actielijst Wijkplatform IJmuiden-Zuid 
 
Datum: Onderwerp:      Actie:  Status: 

     

28-03-2018 Zwerfvuil rond zwembad veroorzaakt door 
jongeren 18+ Contact opnemen met 
afdeling Handhaving 

Emiel loopt 

19-09-2018 Contact opnemen met Rob Plessius over 
totstandkoming plannen park Binnenhaven 

Emiel loopt 

19-09-2018 Verzorgen formaliteiten wisseling 
penningmeester 

Emiel loopt 
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