Wijkplatform IJmuiden-Zuid

Notulen Wijkplatform IJmuiden-Zuid
Buurthuis De Spil, woensdag 16 januari 2019, aanvang 19:30 uur.
Aanwezig namens Wijkplatform:
Dhr. E. (Emiel) Webbe (voorzitter)
Mevr. J. (Janneke) Kiekebos-Meijns
Dhr. F.(Frans) de Vilder
Mevr. E.(Enikö) Kardkovâcs
Mevr. M. (Marloes) van der Vijver-Zwart,
Belangstellenden/bewoners IJmuiden -Zuid:
Mevr. A.(Anja) van Henten, (buurtbewoner)
Dhr. F (Floor) Bal Wijkwethouder
Mevr. K (Kitty) Wolfs (Raadslid Velsen Lokaal)
Dhr. S. (Sige) Bart
Afwezig/Afgemeld:
Mevr. G.(Gerda) Bauritius
Mevr. S (Sandra) Beseling (Woningbedrijf Velsen)
Mevr. T (Teresa) Marcos
Mevr. M. (Monique) v.d. Hulst
Dhr. J.(Jan) Dalman
Mevr. E. (Elisa) Strating
Dhr. K.(Koos) Blokker (buurtbewoner)
1.

Opening
De voorzitter heet iedereen van harte welkom.

2.

Mededelingen en Vaststellen agenda
Afgemeld hebben: zie boven.
Kerstboomverbranding ging dit jaar weer niet naar behoren. Wordt onder agendapunt 4 Inen Uitgaande post verder besproken.
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Notulen vorige vergadering d.d. 21 november 2018
Geen op- of aanmerkingen. Goedgekeurd.
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In – en uitgaande post
De voorzitter maakt geen uitgebreide postlijst meer, zoals voorheen. Belangrijke post zal
behandeld worden in één van de agenda punten
17-12-2018 JOP op Plein 1945 nr. 82 te IJmuiden
De bestaande JOP op het grasveld naast het Beursgebouw wordt verwijderd. In
samenspraak met de jongeren komt er een verplaatsbare container en een afvalbak.
18-12-2018 Uitnodiging klankbordgroep Mobiliteitsagenda Velsen 29-01-2019.
Emiel heeft van Kommer Sneeuw een uitnodiging ontvangen mee te denken over de
mobiliteitsagenda. De vorige keer is Frans geweest. Marloes biedt aan naar de
vergadering te gaan.
11-01-2019 Bevestiging reservering Spil
Verliep enigszins moeilijk, maar is nu goed geregeld. Emiel heeft via e-mail bevestiging
gekregen.
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Kerstboomverbranding 2019
Voor de kerstboomverbranding 2018 had Emiel per mail een verzoek ingediend de
Heerenduinweg tijdens de kerstboomverbranding af te sluiten tussen de Zeeweg en het
zwembad. Dit i.v.m. de veiligheid van het toestromende publiek. Dat verliep erg moeizaam.
Emiel heeft toen een gesprek gehad met de burgemeester en Piet van Oosterom. De
kerstboomverbranding zou behandeld worden als een evenement en dan kan de weg ook
afgesloten worden. Emiel kwam om 18u15 naar de kerstboomverbranding met zijn zoon
en zag, dat de weg niet afgesloten was. Slechts 1 ambtenaar als verkeersregelaar bij het
kruispunt Zeeweg-Velserduinweg. Emiel heeft gebeld naar de politieofficier van dienst.
Deze kon op dat moment weinig doen. Emiel is naar een aanwezige agent gestapt en die
heeft acuut de weg afgesloten en er zijn meer agenten gekomen.
Emiel heeft de organisator van de kerstboomverbranding in Santpoort-Noord, Dhr. Van
Soest, gebeld. Die gaf aan het niet meer te willen organiseren. Emiel heeft vrijdagavond de
burgemeester gemaild. Emiel leest deze mail voor. Op dit moment nog geen reactie
ontvangen. Emiel heeft ook telefonisch contact gehad met Bram Diepstraten, wethouder.
Emiel is diep teleurgesteld over de gang van zaken.
Wethouder Floor Bal geeft aan, dat de mail in goede orde is ontvangen en ook reeds
besproken door het College.
Er zijn geluiden, dat de kerstboomverbranding milieuproblemen geeft, maar vlgs. Floor valt
dat wel mee en hoeft geen belemmering te zijn. Versnipperen van de kerstbomen heeft
ook weinig zin, omdat het niet gebruikt kan worden. Er was voor dit jaar een
evenementenvergunning afgegeven. De organisator moet dan alles regelen, inclusief de
wegafsluiting. Het zal nog nader besproken worden. Emiel wacht een reactie van de
burgemeester af.
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Behandeling actielijst
Overdracht Penningmeester kan plaatsvinden nadat het financieel jaaroverzicht 2018 is
goedgekeurd. Zie agendapunt 8
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Verslag werkgroepen:
Ontwikkeling KPN-terrein (Emiel Webbe)
Geen mededelingen. De bouw is gestart. Weinig overlast.
De Spaarnestraat wordt opnieuw bestraat nadat het riool is vervangen. Aangenomen
wordt, dat dit na de bouwwerkzaamheden zal plaatsvinden.
Wijkteam/ Wijkmobiel (Janneke Kiekebos)
De eerstvolgende Wijkteamvergadering is 22 januari 2019
Informatie overige Wijkplatforms Velsen (Emiel Webbe)
17 december heeft de voorzitter met de andere voorzitters van de Wijkplatforms overleg
gehad met Bram Diepstraten. Belangrijkste punt was informeren en bijpraten over het
collegeprogramma: waar is het college nu mee bezig en wat zijn de plannen voor de
komende periode. Ook zijn we in gesprek gegaan over het voornemen om de inbreng van
de wijken te versterken en hoe het college het Wijkplatform kan helpen.
In Velserbroek en IJmuiden-West zijn ze voornemens ook een Wijkplatform opnieuw te
gaan starten. In Zeewijk is er nog geen officiële nieuwe voorzitter voor het Wijkplatform. Er
is wel iemand aanwezig geweest die aangeeft mogelijk geïnteresseerd te zijn om het
Wijkplatform Zee- en Duinwijk op te pakken. Hij wil zich eerst oriënteren, omdat als hij het
doet dan goed wil doen.
Jacqueline Staats is in Velserbroek bezig het Wijkplatform weer op te starten, maar er dan
meer een maatschappelijk, sociale vorm eraan te geven.
Emiel geeft aan kritisch te willen volgen hoe het verder gaat met het Wijkplatform. Doordat
Hans en Frans het Wijkplatform IJmuiden-Zuid verlaten blijven er weinig leden over. Emiel
vraagt zich af of we dan nog wel de wijk kunnen vertegenwoordigen.
Floor Bal vindt, dat de Wijkplatforms steun moeten krijgen vanuit het college. Emiel
antwoordt, dat het college wel wil, maar heel veel ambtenaren hier niet in meegaan.
Sige geeft aan, dat als het Wijkplatform een facebookpagina aanmaakt we meer kunnen
communiceren met de wijk en ook nieuwe reacties krijgen. Dan hoor je ook wat er in de
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wijk leeft. Tot nog toe is dit niet gerealiseerd, maar het is een modern
communicatiesysteem. Evt. kan geflyerd worden om de bewoners erop te wijzen. Maar dit
wordt verworpen ( te duur, geen mensen voor de verspreiding). De facebookpagina
verspreidt zich ook snel. Marloes biedt aan de facebookpagina aan te maken. Super!
Op 02-01-2019 is er een Uitnodiging ontvangen voor een “scenariodag Ideale
buitendienst” op 12-01-2019 door Remco Glas van 9.00uur tot 15.00uur. De dag werd
georganiseerd door de gemeente. De uitnodiging kwam vrij laat. Emiel is niet geweest.
Kitty is wel geweest en vond het een geslaagde dag.
De Binnenhaven
De bouw vordert gestaag. Er is weinig overlast van vrachtauto’s of zwerfvuil. De uitvoerder
houdt het scherp in de gaten.
De aanleg van het park staat gepland vanaf februari. Er is nog niets bekend over het
hondenbeleid. Het Wijkplatform blijft achter de eis staan om het park verboden voor
honden te laten zijn. Anders verloedert het park in korte tijd. Floor zal navragen hoever de
besluitvorming daarover is.
Afvalinzameling Binnenhaven
6 december is er een infoavond geweest over het nieuwe plan afvalinzameling in het
Project de Binnenhaven. Effectief is er geen nieuw plan. De ondergrondse afvalcontainers
die er nu staan blijven gehandhaafd en zullen enkel qua type wijzigen. In het plan stond
verouderde informatie en de locatie van de containers is op meerdere plaatsen exact voor
de deur van nieuwe bewoners van de Binnenhaven. De nieuwe bewoners van de
Binnenhaven zijn niet geïnformeerd over de infoavond.
De voorzitter heeft zijn ongenoegen geuit dat er na 2 jaar discussie een plan op tafel ligt
dat niet anders is dan het nu is en dat de tijdelijke voorziening alleen maar definitief wordt
gemaakt, met als belangrijkste doel; geen kosten maken. Er is totaal geen rekening
gehouden met de eventuele positie t.o.v. de nieuwe woningen.
De voorzitter heeft opnieuw voorgesteld om een afvalverzamelplaats te creëren op de
hoek Appelboomstraat/Appelboompad. Hier kunnen dan alle type afvalbakken geplaatst
worden zonder dat deze bij een woning voor de deur staan. Eventueel kunnen op
bestaande locaties het aantal bakken verminderd worden.
Op 7 december heeft Jiri de waal een alternatief plan voorgesteld zoals door de voorzitter
tijdens de infoavond heeft aangegeven. Huidige status is nog onbekend.
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Jaarverslag 2018
De voorzitter heeft een Jaarverslag 2018 opgesteld.
Een korte samenvatting van de onderwerpen, die hebben gespeeld.
Het jaarverslag zal naar Rob Plessius worden verzonden. Actie Emiel
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Financieel jaarverslag 2018/ overdracht Penningmeester
De Penningmeester heeft een overzicht gemaakt van de gemaakte kosten 2018.
Eind Saldo per 31-12-2018 is € 825,98. Dit overzicht is nog niet officieel van de bank
ontvangen.
De voorzitter verzoek de Penningmeester, Frans de Vilder, decharge te verlenen. En
toestemming te geven het penningmeesterschap over te dragen aan Mevr. M. (Marloes)
van der Vijver-Zwart. De vergadering stemt hiermee in.
De Voorzitter zal ervoor zorgdragen dat de overdracht plaats zal vinden. Actie Emiel
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Jaarplan/ begroting 2019
De voorzitter heeft een Jaarplan 2019 opgesteld.
De vaste kosten zijn bekend zoals vergaderingen in de Spil en advertentiekosten.
Extra kosten voor b.v. een evt. wijkraadpleging en extra advertentiekosten off- en online
kunnen met een fictief bedrag aangegeven worden.
Emiel stelt de voorlopige begroting 2019 op.
Graag speerpunten voor 2019 aanleveren bij de voorzitter.
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Wijkplatform 2020
De afgelopen maanden is er druk gewerkt aan allerlei bijeenkomsten met als doel de
burger meer te betrekken. Tijdens deze bijeenkomsten is ook gesproken over andere
vormen van inspraak dan via het Wijkplatform. Ook is er gesproken dat het Wijkplatform
mogelijk zich ook gaat inzetten op het sociale vlak in de wijk. De voorzitter is benieuwd
naar hoe hier binnen het Wijkplatform over gedacht wordt.
Zie ook agendapunt 6: informatie overige Wijkplatforms.
Rondvraag
Enikö Kardkovâcs: geeft aan, dat er veel vuurwerkoverlast is geweest en vooral in de
poorten. Het idee leeft, dat er over het algemeen minder overlast is geweest. Er was een
vuurwerkverbod voor sommige plaatsen zoals rond verzorgingshuizen en scholen.
Anja van Henten: heeft een vraag over 1-richtingverkeer rond de KPN-locatie. Deze wordt
herhaaldelijk overtreden. Op de vraag over parkeergelegenheid na de bouw wordt
geantwoord, dat er een parkeerdek bij de Vomar komt.
Tevens weet Anja dat er een 2e kijkdag is bij de nieuwe appartementen Lange
Nieuwstraat. Zij komt hier ook te wonen.
Janneke Kiekebos-Meijns: vraagt aan Floor of er nog ontwikkelingen zijn in het plan van
de z.g. “krasse knarren club”. Floor antwoordt, dat er zeker overleg is. Er is een pakket van
eisen en er zijn veel haken en ogen op te lossen. Er moet gekeken worden naar wet en
regelgeving. Het is het 1e project in IJmuiden. Het idee is appartementen te bouwen met
zowel jongeren als ouderen. De jongeren verlenen hand en span diensten voor de
ouderen en de ouderen kunnen b.v. oppassen. Als een jongere verhuist moet er weer een
jongere voor in de plaats komen en zo ook met een oudere, zodat de balans tussen jong
en oud gelijk blijft. Ondertussen wordt er gekeken naar een geschikte locatie.
Sluiting
De voorzitter bedankt de aanwezigen voor hun komst en sluit de vergadering
Volgende vergadering woensdag 20 maart 2019.
Vergaderschema 2019
20 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:
19-09-2018

16-01-2019
16-01-2019

Onderwerp:
Verzorgen formaliteiten wisseling
penningmeester
Versturen jaaroverzicht en financieel
overzicht 2018 en 2019 naar Rob Plessius
Aanleveren speerpunten 2019 bij Emiel

Actie:
Emiel

Status:
loopt

Emiel
allen
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