Wijkplatform IJmuiden-Zuid

Notulen Wijkplatform IJmuiden-Zuid
Buurthuis De Spil, woensdag 27 maart 2019, aanvang 19:30 uur.
Aanwezig namens Wijkplatform:
Dhr. E. (Emiel) Webbe (voorzitter)
Mevr. E.(Enikö) Kardkovâcs
Mevr. M. (Marloes) van der Vijver-Zwart,
Mevr. M. (Monique) v.d. Hulst
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 (Raadslid LGV)
Mevr. I (Ilse) Stoelman (Raadslid GL)
Dhr. E. (Ewoud) Kuin (Raadslid D66Velsen)
Afwezig/Afgemeld:
Mevr. G.(Gerda) Bauritius
Mevr. J. (Janneke) Kiekebos-Meijns
Dhr. J.(Jan) Dalman
Dhr. R. (Rob) Plessius (gem Velsen)
Mevr. S (Sandra) Beseling (Woningbedrijf Velsen)
Mevr. E. (Elisa) Strating

1.

Opening
De voorzitter heet iedereen van harte welkom.

2.

Mededelingen en Vaststellen agenda
Afgemeld hebben: zie boven.
Vlak voor de vergadering is bekend geworden dat Gerda Bauritius vanmorgen haar
echtgenoot heeft verloren. Iedereen is hierdoor erg geschokt. De Voorzitter zal Janneke
vragen om namens het WPF de condoleance over te brengen naar Gerda.
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Notulen vorige vergadering d.d. 16 januari 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
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Behandeling actielijst
Overdracht Penningmeester is afgerond.
Er zijn geen aanvullingen gestuurd voor het Jaarplan. Het Jaarplan is verstuurd.
Bijdrage in de kosten in aangevraagd bij Gemeente Velsen en gister op de rekening
gestort.
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Verslag werkgroepen:
Ontwikkeling KPN-terrein (Emiel Webbe)
Geen mededelingen.
Wijkteam/ Wijkmobiel (Janneke Kiekebos)
De laatste Wijkteamvergadering is 22 januari 2019
Janneke is niet aanwezig voor een verslag.
De gemeente Velsen vraagt of er mogelijk cultuurverschillen, radicalisering, polarisatie,
agressie, huiselijk geweld, eenzaamheid etc. spelen in de wijk. Mochten er vermoedens
zijn dan kunnen deze signalen mogelijk via het wijkteam opgepakt en/of verder uitgezet
worden. Opgemerkt wordt dat de meeste van deze zaken zich afspelen achter de voordeur
en daardoor moeilijk waar te nemen zijn door buitenstaanders. Verder is er ook nog de
AVG privacywet die de zaken bemoeilijkt qua informatie uitwisseling. Zonder toestemming
van de betrokken persoon is het vaak niet mogelijk om verder acties te ondernemen. Het
sociaal wijkteam meldt veel te maken te hebben met zorgmijders. Verwijzingen komen o.a.
binnen via huisartsen en verhuurders
Informatie overige Wijkplatforms Velsen (Emiel Webbe)
13 maart Gesprek over handhaving in Velsen Noord
De gemeente Velsen heeft een proef gedaan met het organiseren van een gesprek met
handhaving en Toezicht in Velsen-Noord. Hierbij waren met namen mensen die in het
BurgerPanel zitten en in Velsen-Noord wonen uitgenodigd. De Voorzitter heeft hierbij
aangeschoven om te kijken hoe deze bijeenkomst georganiseerd werd.
Ondanks dat het aantal deelnemers niet hoog was bleek het wel een zeer productieve
bijeenkomst. De voorzitter is in overleg met de organisatoren om dit ook in IJmuiden-Zuid
te gaan doen, waarbij het WPF ondersteuning kan bieden om meer ruchtbaarheid hieraan
te geven. Dit soort gesprekken zijn ook zeer interessant voor andere onderwerpen. De
voorzitter is gevraagd om samen met de gemeente Velsen dit verder te gaan oppakken en
uitwerken.
De Binnenhaven (Emiel Webbe)
Honden beleid nieuwe parkje; Reactie gemeente Velsen (Nicolet Zeeuw); 13-03;
Binnen de gemeente Velsen kennen wij alleen een verbod voor honden bij
(kinder)speelplekken, een aanlijnplicht en losloopplaatsen. Bij het vernieuwen van het
beleid hebben we niet de intentie om het verbod voor honden verder uit te breiden. Wij
zien dan ook geen reden om in het park bij de binnenhaven een verbod in te stellen. Wel
willen wij een aanlijnplicht bij de entreepunten van het park meenemen.
Wij zijn ook van mening dat de herinrichting van het park zoals dit momenteel door
Synchroon word uitgevoerd zeker geen weggegooid geld is en dat er een mooi openbaar
park word aangelegd.
Erg jammer dat er geen gehoor gegeven kan worden aan het verzoek van de
omwonenden. Mogelijk dat we dit nogmaals bij de gemeente onder de aandacht kunnen
brengen in het kader van nieuw hondenbeleid.
Afvalinzameling Binnenhaven Reactie gemeente Velsen (Jiri de Waal);
Binnen Openbare Werken hebben wij het voorstel van het wijkplatform multidisciplinair
(vanuit parkeren, afval, civiele projectvoorbereiding) beoordeeld en besloten het voorstel
om 6 containers te verplaatsen af te wijzen.
Argumenten: Er is geen betere afvalscheiding te realiseren door de verschuiving. Er is
straks ruim voldoende parkeergelegenheid in deze buurt (volgens de normen een
overschot van 17 parkeerplekken). De extra parkeerplekken die een verplaatsing oplevert
zijn dus onnodig. De verplaatsing van 6 containers zal tussen de €25.000,- en €35.000,kosten wat verspild geld is voor wat het oplevert.
Hierop heeft de voorzitter zijn verontwaardiging geuit bij wethouder Diepstraten en
Wethouder Bal.
Bram Diepstraten heeft een uitnodiging gestuurd voor een gesprek. Vrijdag 29 maart zal
dit gesprek plaatsvinden.
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Mobiliteitsagenda Velsen (Marloes van der Vijver-Zwart)
Op 29 januari vond de werksessie Mobiliteitsagenda Velsen plaats.
Marloes is daar heen geweest
Er zijn geen speciale punten die verder aandacht vragen.
Het plan ligt tot eind maart ter inzage bij de gemeente Velsen.
Woonvisie 2025 (Marloes van der Vijver-Zwart)
Op 28 februari vond de Informatiemarkt Woonvisie plaats.
Marloes is daar heen geweest
Het gaat met name over hoe invullen gegeven gaat worden aan het uitbreiden van het
aantal beschikbare woningen in de gemeente Velsen.
Floor Bal geeft een uitgebreide uitlag over welke zaken er op dit moment lopen en welke
stappen hierin nog gedaan moeten worden. Duidelijk is dat de gemeente Velsen druk
bezig is om het woning aanbod uit te bereiden.
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Rondvraag
Monique; Er is wat discussie over het vogels voeren in Velsen. Dit is ontstaan nav een
bericht van Johan Zwakman in de media dat in Haarlem een voerverbod is ingevoerd.
In velsen is dit probleem ook bekend. Vooral stelselmatig en overvloedig voeren is op
sommige plaatsen een probleem.
Eniko; De verkeerssituatie op de hoek Lange Nieustraat/Marktplein is voor voetgangers
erg gevaarlijk geworden door het afsluiten van het trottoir. Hierdoor moeten voetgangers
halverwege het marktplein oversteken om bij de DEKA te kunnen. Door het drukke verkeer
is dit voor de kwetsbare voetgangers vaak een probleem. De voorzitter gaaft aan dit onder
de aandacht te brengen bij WPF IJmuiden-Noord.
Sige; Marloes is bezig met de facebook pagina van het WPF. Het Facebook profiel dat in
het verleden is gebruikt zal gekoppeld worden aan de pagina.
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Sluiting
De voorzitter bedankt de aanwezigen voor hun komst en sluit de vergadering
Volgende vergadering woensdag 15 mei 2019.
Vergaderschema 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:
27-03-2019

27-03-2019
27-03-2019

Onderwerp:
Verkeerssituatie Lange Nieuwstraat
Marktplein bij IJm-Noord onder de
aandacht brengen
Gesprek met Bram Diepstraten over
afvalinzameling de Binnenhaven.
Hondenbeleid onder de aandacht brengen
ivm parkje Binnenhaven.

Actie:
Emiel

Status:
Loopt

Emiel

Loopt

Emiel

Loopt.
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