Wijkplatform IJmuiden-Zuid

Notulen Wijkplatform IJmuiden-Zuid
Buurthuis De Spil, woensdag 21 november 2018, aanvang 19:30 uur.
Aanwezig namens Wijkplatform:
Dhr. E. (Emiel) Webbe (voorzitter)
Mevr. J. (Janneke) Kiekebos-Meijns
Mevr. E.(Enikö) Kardkovâcs
Mevr. M. (Monique) v.d. Hulst
Mevr. M. (Marloes) van der Vijver-Zwart,
Mevr. G.(Gerda) Bauritius
Belangstellenden/bewoners IJmuiden -Zuid:
Mevr. A.(Anja) van Henten, (buurtbewoner)
Dhr. S.(Suleyman) Celik, (Velsen Lokaal)
Afwezig/Afgemeld:
Dhr. H. (Hans) Hendriks
Mevr. S (Sandra) Besseling (Woningbedrijf Velsen)
Dhr. F.(Frans) de Vilder
Dhr. J. (Jan) Dalman
Dhr. F.(Floor) Bal (wijkwethouder)
Dhr. R.(Rob) Plessius, relatiemanager
1 Opening
De voorzitter heet iedereen van harte welkom.
2 Mededelingen en Vaststellen agenda
Afgemeld hebben: zie boven.
De APV is aangepast. 40% van de regels is vervallen. Aankomende periode zal de
gemeenteraad zich hierover buigen en een besluit nemen. Januari 2019 zal de nieuwe
APV ingaan. Op de vraag waarom de APV zo drastisch is aangepast antwoord Suleyman
Celik, dat dit noodzakelijk was. De APV was heel uitgebreid en dan is hier niet voldoende
op te handhaven. Nu staan er alleen de zaken in, die er echt toe doen en te handhaven
zijn.
Emiel was naar de inspraak gegaan en toen was al duidelijk, dat veel zaken zouden
vervallen. De aanwezigen wilden wel meer regels, maar ook toen werd aangegeven, dat
als er regels zijn, dat die dan door handhaving gecontroleerd moeten worden en daar is te
weinig mankracht voor. Afwachten wat de nieuwe APV inhoudt.
Hans Hendriks heeft de voorzitter laten weten te stoppen met zijn activiteiten voor het
Wijkplatform. Hij wil veel taken afstoten vanwege zijn leeftijd en meer tijd vrijmaken voor
zijn gezin. Wel mogen we altijd een beroep op hem doen voor bepaalde zaken. De
voorzitter geeft aan, dat Hans een zeer gewaardeerd lid is geweest en veel voor het
Wijkplatform heeft betekend. Hij is recentelijk zeer betrokken geweest bij het project
parkeeroverlast Stadsschouwburg en de realisatie van de rotonde Min. van
Houtenlaan/Zeeweg/Waterloolaan en renovatie Zeeweg/Heerenduinweg.
Janneke zal een bloemetje verzorgen als dank voor al zijn inzet.
De voorzitter heeft vandaag een mail gekregen van de gemeente over Harsco en de
grafietregens. Er wordt, net als in Wijk aan Zee, een bijeenkomst georganiseerd in
IJmuiden op 11 december. De gemeente vraagt of het Wijkplatform mede deze
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bijeenkomst wil organiseren. Er ontstaat een discussie. Gemeente GGD, Omgevingsdienst
IJmond (ODIJ) en Prov. NH zijn professioneel, het Wijkplatform bestaat uit vrijwilligers, die
de bewoners vertegenwoordigen. Wij willen dan ook als betrokken burgers kritische vragen
kunnen stellen en bij mede organiseren van de bijeenkomst wordt dat moeilijk. Besloten
wordt, dat de voorzitter zal laten weten, dat het Wijkplatform deze bijeenkomst niet wil
organiseren. Wij willen wel ons best doen om bewoners te informeren over de
bijeenkomst.
Arjan en Ina de Vos zijn verhuisd naar Lauwersoog. Arjan blijft wel de website beheren.
Dat kan prima vanuit Lauwersoog. Heel fijn.
3 Notulen vorige vergadering d.d. 19 september 2018
Mevr. L. (Loes) v.d Vijver-Zwart moet zijn Marloes van der Vijver-Zwart
Dhr. B. (Bram) Diepstraten is niet Raadslid VL, maar Wethouder.
Na deze aanpassingen worden de notulen 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
5 Behandeling actielijst
-De voorzitter heeft een melding openbare ruimte gedaan m.b.t. zwerfvuil en overlast
van jongeren op het parkeerterrein van het Zwembad.
Gemeente (afd. Handhaving) was al op de hoogte van de overlast en gaan hun best doen
om dit zoveel mogelijk te verminderen. Gezamenlijk met de collega’s van de politie i.v.m.
drugs. Door veelvuldig te patrouilleren hopen zij, dat de overlast verdwijnt.
-De voorzitter heeft een mail gestuurd naar wethouder Bram Diepstraten over het
ontbreken van inspraak door het Wijkplatform met betrekking tot het park Binnenhaven.
Hierop is de voorzitter uitgenodigd door de wethouder voor een gesprek. De wethouder
heeft hierop contact opgenomen met de voorzitter. Ontwikkelaar Synchroon is
verantwoordelijk voor de planvorming. Mevrouw Zeeuw van Openbare Werken heeft de
voorzitter uitgenodigd voor een gesprek. De voorzitter heeft het plan voor het plantsoen
gekregen. Dit heeft hij doorgestuurd naar ong. 12 bewoners rondom de Binnenhaven en
toekomstige bewoners. De meeste bewoners waren tevreden over het plan. Er kwamen
een paar op-en aanmerkingen. Op het gemeentehuis heeft een gesprek plaats gevonden
met de direct betrokken planmakers van het plantsoen. Er komt geen hek rondom het
park. Er komen en staan al bomen en struiken aan de buitenzijde. Er worden 50 bomen
geplant in de Binnenhaven (plantsoen en omliggende straten van project Binnenhaven). Er
komen een aantal bankjes. Het Corentonstaal zal in het begin wat afgeven, maar zal niet
tot overlast leiden. Het wordt alleen aan de randen verwerkt. De voorzitter geeft ook aan,
dat er een sterke wens is om het park hondenvrij te houden. In Velsen geldt tot dusver dat
een speelplek verboden is voor honden. Het plantsoen zal echter geen speelplaats krijgen.
Er komen nieuwe regels voor het parkbeleid. In februari starten bijeenkomsten hiervoor,
waarna de nieuwe regels worden vastgesteld.
-Vis van Kaatje start na de feestdagen met de bouw van hun nieuwe verkooppunt.
-Formaliteiten wisseling penningmeester: dit is nog niet gebeurd. Er moet een afspraak
gepland worden, dat zowel de voorzitter als Marloes en Frans beschikbaar zijn.
Gesprek voorzitter met Wethouder Bram Diepstraten
De voorzitter heeft op 27 september een gesprek gehad met Bram Diepstraten. Hierin zijn
een aantal zaken die binnen de wijk IJmuiden-Zuid spelen besproken. De Wethouder heeft
met name aangegeven dat hij het van groot belang vindt dat de burger meer betrokken
wordt bij wat er in de gemeente gebeurd. Hij wil graag onderzoek doen naar welke
mogelijkheden er zijn om de betrokkenheid van burgers te vergroten. Dit kan via het
Wijkplatform, maar hij wil dit niet met zekerheid stellen. Het zou ook mogelijk kunnen zijn
dat er een andere vorm dan het Wijkplatform gebruikt gaat worden. Het voortbestaan van
het Wijkplatform is hiermee niet gegarandeerd. De Wethouder wil hier in de toekomst
graag met elkaar over discussiëren om te kijken naar de mogelijkheden. Er zijn diverse
mogelijkheden om met de burgers in gesprek te gaan en ze betrokken bij hun wijk laten
zijn.
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6 Verslag werkgroepen:
Ontwikkeling KPN-terrein (Emiel Webbe)
Geen mededelingen.
Wijkteam/ Wijkmobiel (Janneke Kiekebos)
 Donderdag 25 oktober van 13.00 tot 15.00 uur heeft de Wijkmobiel op de
weekmarkt gestaan. Veel aanloop. Zeer geslaagd. Moet zeker 1 á 2 keer per jaar
herhaald worden.
 Het lukt SWV niet om een nieuwe ambulant jongerenwerker aangesteld te krijgen.
Op dit moment is er één jongerenwerker voor de wijk IJmuiden-Noord en IJmuidenZuid.
 Er is een actie gestart om de bussen van R-Net ook bij halte Scheldestraat te laten
stoppen. Dit mede in verband met het feit dat Zorgcentrum Velserduin zich vlakbij
deze halte bevindt.
 Er is gestart met het uitrollen van de nieuwe wijze van afval inzamelen. In 2019 zal
de uitrol voor het nieuwe afval inzamelen voor de hoogbouw uitgevoerd worden.
Op dit moment verandert er weinig behalve dat de bewoners nu met een pasje de
ondergrondse containers moeten gaan openen. Er zijn (op voorhand) al klachten
over het feit dat inwoners behoorlijk moeten lopen om hun afval in ondergrondse
containers te gooien; naar sommige locaties zal opnieuw gekeken worden.
Mochten er klachten zijn dan is de standaardprocedure dat inwoners dit melden bij
Handhaving.
Informatie overige Wijkplatforms Velsen (Emiel Webbe)
WPF Velsen-Noord heeft een uitnodiging gestuurd voor een eindejaar bijeenkomst op
donderdag 20 december 2018 vanaf 19.30uur.
De Binnenhaven
De bouw is in volle gang. Weinig tot geen overlast. De uitvoerder zorgt ervoor dat overlast
tot een minimum beperkt blijft. Geen zwerfafval van de bouwplaats waargenomen. Er zijn
enkele klachten over het vroege tijdstip (6u15), dat begonnen wordt met de opbouw van de
grote kraan. Emiel weet, dat de opbouw van de kraan 45 minuten bedraagt en de
werknemers beginnen om 7 uur. Dan moet de kraan bedrijfsklaar zijn. Het kan niet anders.
De voorzitter heeft een mail gestuurd naar wethouder Bram Diepstraten en zijn
ongenoegen geuit over het gebrek aan communicatie over de inrichting van het park.
Hierop is een reactie gekomen van de gemeente Velsen dat Synchroon hierin het
voortouw moet nemen, omdat zij op dit moment nog eigenaar zijn van het park. Synchroon
heeft contact opgenomen en een Definitief ontwerp (DO) gestuurd. Dit ontwerp is met veel
moeite gezamenlijk met de gemeente Velsen opgesteld. Synchroon is voornemens om
deze winter te beginnen met het herinrichten. Hiervoor dienen er wel tijdig materialen
besteld te worden. Na overleg met Bram Diepstraten en Synchroon heeft de voorzitter
aangeboden het DO binnen een aantal omwonenden en toekomstige bewoners te
verspreiden en hun reactie te vragen. Binnen een week zijn er in totaal 12 reacties
ontvangen van o.a. bewoners van de Velserduinweg, Zeeweg Appelboomstraat en
Notenboomplein (toekomstige bewoners). Deze reacties zijn aan Synchroon doorgegeven.
Op maandag 5 november is er op het gemeentehuis een overleg geweest met Gemeente
Velsen en Synchroon over de genoemde punten. Belangrijk punt is het honden luw maken
van het Park. Gemeente Velsen kent een aanlijn- en opruimplicht voor honden. Daarnaast
zijn er gebieden als kinderspeelplaats of als honden uitlaatgebied ingericht. Het parkje zal
niet als kinderspeelplaats worden ingericht. Dus geldt de aanlijn- en opruimplicht. Uit
ervaring weten we dat hondeneigenaren zich hier niet aan houden, waardoor het park
binnen korte tijd zal vervuilen en verpauperen. Er wordt op dit moment binnen de
gemeente Velsen gewerkt aan een nieuw hondenbeleid. Onduidelijk is nog hoe hier mee
om te gaan. Vanuit de omwonenden en het Wijkplatform is een unaniem verzoek gekomen
om het park als gebied verboden voor honden aan te wijzen. Op 26 november en 17
december zijn er bijeenkomsten gepland door de gemeente over het toekomstig
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parkenbeleid met bewoners in het Rabo Telstar stadion.
Afvalinzameling Binnenhaven
Er zijn inmiddels concrete plannen om in de Appelboomstraat de afvalinzameling te gaan
veranderen.
De eerste stap is dat er 5 gft-containers vervangen worden door een PMD (plastic metaal
en drankkarton).
Daarnaast zullen er mogelijk nog 2 containers vervangen worden door een ondergrondse
papier en glascontainer.
De gemeente wil graag dat we meedenken over de plannen en wachten onze reactie af.
Ze hebben een bewonersavond gepland op 6 december. De uitnodigingen daarvoor zullen
volgende week verstuurd worden.
Herinrichting Pontplein
De gemeente Velsen is voornemens om het Pontplein te gaan herinrichten. Belangrijkste
doel hiervan is meer doorstroming van het verkeer en veiligere oversteken voor de fietsers.
Er zijn op dit moment 8 varianten opgesteld die aan een aantal belangengroepen worden
voorgelegd om commentaar op te geven. Hieruit komen mogelijk nog meer
gecombineerde varianten. De gemeente Velsen is van plan dit heel breed in de gemeente
uit te rollen zodat er een groot publiek bereikt wordt om mee te denken naar een
oplossing. WPF IJmuiden-Zuid en –Noord hebben al inzage gekregen in de eerste 8
varianten. Aankomende periode zullen we hier meer van horen.
Vraag is wel of het herinrichten van het Pontplein de doorstroming zal verbeteren zolang
het knelpunt nog bij de Velsertunnel zit. Als er een incident in of rond de Velsertunnel
gebeurd zit alle verkeer in IJmuiden muurvast. Hierin zouden de gemeente Velsen,
Rijkswaterstaat en de Provincie de handen in één moeten steken. IJmuiden heeft geen
andere uitweg dan de Stationsweg. De Waterloolaan is juist ingericht om deze
verkeersluwer te maken, waardoor de verkeersdruk nog groter wordt op de Stationsweg.
Afgelopen maanden zijn er meerdere verkeersinfarcten geweest. Daarnaast komt nog dat
het Pontplein niet helemaal afgesloten kan worden tijdens de herinrichting, omdat er geen
alternatief mogelijk is.
Het Wijkplatform maakt zich ernstig zorgen over de bereikbaarheid van IJmuiden.
IJmuiden moet bereikbaar blijven!
De voorzitter legt nog een goede alternatieve oplossing voor bij een incident bij de
Velsertunnel. Dan loopt het verkeer meteen muurvast in IJmuiden. Als er een mogelijkheid
is om via de Amsterdamseweg door te rijden naar een aan te leggen afslag naar de
Wijkertunnel dan stagneert het verkeer op de Stationsweg niet.
Als je op de hoogte wilt blijven van de ontwikkelingen rond het Pontplein dan kun je je
abonneren op de Nieuwsbrief via Nieuwsbrief@communicatievelsen.nl
7 Rondvraag
Gerda: vraagt of zij de vergaderingen voor volgend jaar moet regelen bij de Spil. De
voorzitter antwoordt, dat hij het dit keer zelf zal doen per e-mail en tevens zal aangeven,
dat het dit jaar diverse keren fout is gegaan met de thee-en koffievoorziening. Actie Emiel
Anja: geeft aan, dat er problemen zijn in Zee- en Duinwijk. Het Wijkplatform ZeeenDuinwijk functioneert op dit moment niet. Emiel geeft aan, dat wij daar niets in kunnen
betekenen. Zij kan de klachten doorgeven bij de afdeling Handhaving en politie.
Suleyman Celik: meldt, dat er 15 en 16 december een braderie is in de moskee. Iedereen
is van harte welkom. Er zijn diverse Turkse producten te koop en lekkere hapjes.
Suleyman ziet graag verbinding van allochtone en autochtone mensen, zodat we elkaar
beter begrijpen. Er zijn in het verleden wat incidenten geweest. Toen is het idee ontstaan
de moskee voor iedereen open te stellen. Door deze open opstelling is er veel verbeterd.
8 Sluiting
De voorzitter bedankt de aanwezigen voor hun komst en sluit de vergadering
Volgende vergadering woensdag 16 januari 2019.
Vergaderschema 2019
16 januari 2019
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21 maart 2019
15 mei 2019
17 juli 2019 vakantie
18 september 2019
20 november 2019
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Wijkplatform IJmuiden-Zuid

Actielijst Wijkplatform IJmuiden-Zuid
Datum:
28-03-2018
19-09-2018
19-09-2018
21-11-2018

Onderwerp:
Zwerfvuil rond zwembad Heerenduinen
Contact opnemen met afdeling Handhaving
Contact opnemen met Rob Plessius over
totstandkoming plannen park Binnenhaven
Verzorgen formaliteiten wisseling
penningmeester
De voorzitter stuurt een mail naar de Spil
met de vergaderdata voor 2019.

Actie:
Emiel

Status:
Gereed

Emiel

Gereed

Emiel

loopt

Emiel

loopt
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