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Notulen Wijkplatform IJmuiden-Zuid 

 
Buurthuis De Spil, woensdag 18 september 2019, aanvang 19:30 uur. 

 
Aanwezig namens Wijkplatform: 
Dhr. E. (Emiel) Webbe (voorzitter) 
Mevr. J. (Janneke) Kiekebos-Meijns  
Mevr. E.(Enikö) Kardkovâcs 
Mevr. M. (Marloes) van der Vijver-Zwart,  
Mevr. M. (Monique) v.d. Hulst  
 
 
Belangstellenden/bewoners IJmuiden -Zuid: 
Dhr. F (Floor) Bal Wijkwethouder 
Dhr. S. (Sige) Bart (Raadslid LGV) 
 
Afwezig/Afgemeld:  
Mevr. G.(Gerda) Bauritius  
Mevr. K (Kitty) Wolfs (Raadslid Velsen Lokaal) 
Mevr. I (Ilse) Stoelman (Raadslid GL) 
Dhr. E. (Ewoud) Kuin (Raadslid D66Velsen) 
Mevr. S (Sandra) Beseling (Woningbedrijf Velsen)  
Mevr. E. (Elisa) Strating 
 
 
 
 

1. Opening 
De voorzitter heet iedereen van harte welkom.  
 

2.  Mededelingen en Vaststellen agenda  
Extra agenda punt: 6b Woonvisie Velsen 2040 
 
-Afgemeld hebben: zie boven.  
-Anja Henten is verhuisd. Janneke heeft een bloemetje gebracht. 
-Jan Dalman heeft afscheid genomen, Janneke wilde een bloemetje brengen, maar Jan 
wilde dit niet. Janneke heeft een kaart in de bus gedaan bij Jan. 
-Rob Plessius heeft afscheid genomen bij de gemeente Velsen. Janneke en de voorzitter 
hebben op de afscheidsreceptie namens het Wijkplatform een IJmuidens drankje en een 
plant cadeau gedaan. 
 
-De “fietsnietjes” naast de Zuid-Arcade zijn een succes. De fietsen staan keurig tegen de 
fietsnietjes. Janneke heeft gevraagd of er nog meer fietsnietjes geplaatst kunnen worden. 
Deze nietjes zijn gekomen na inspanningen van WPF IJmuiden-Noord en IJmuiden-Zuid. 
-Op vrijdag 30 augustus 2019 is op het festivalterrein op het eiland Veur Lent in de Waal 
bij Nijmegen het eerste Democratiefestival gehouden. Janneke wou graag mee, maar kon 
helaas niet i.v.m. haar lichamelijk beperking. Andere wijkplatforms zijn wel mee geweest 
samen met ambtenaren, raadsleden en wethouders met een bus. 
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3 Notulen vorige vergadering d.d. 17 maart 2018 
Geen op- of aanmerkingen. 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 
-Verkeerssituatie Lange Nieuwstraat -Marktplein. Situatie: is bekend. Zal z.s.m. weer 
opgelost worden. Enikö meldt, dat de situatie is aangepast tot tevredenheid. 
-Gesprek met Bram Diepstraten over afvalinzameling de Binnenhaven: gesprek gehad met 
Bram, Floor en Jiri. Weinig beweging. Kosten is de enige beweegreden om niets te doen. 
Aangegeven dat dit juist de leefomgeving betreft en dat Jiri niet een volledig beeld geeft 
van de situatie. De ondergrondse afvalbakken in de Appelboomstraat zijn ooit tijdelijk 
geplaatst i.v.m. de nieuwe woningen. Later zouden er definitieve locaties bekend worden. 
Ondertussen is het bestemmingsplan en inrichting totaal gewijzigd. Janneke is hier later 
nog eens met Floor Bal en Jiri op locatie gaan kijken. 
Uiteindelijk blijft het zoals het was. Wel komen er in de Appelboomstraat nabij 
Pruimenboomplein ondergrondse minicontainers voor papier, plastic en glas naast elkaar.  
Over een half jaar komt er een evaluatie en zouden de containers nog verplaatst kunnen 
worden indien noodzakelijk. Helaas zitten er dan leidingen en kabels in de grond en is 
verplaatsen misschien niet meer mogelijk. 
-Hondenbeleid onder de aandacht brengen i.v.m. parkje Binnenhaven. Er is geen beleid 
om honden te verbieden. De projectontwikkelaar heeft in een bewonersbrief gevraagd om 
niet met honden het park in te gaan. Daar zullen veel hondenbezitters zich niet aan 
houden en als de poep wordt opgeruimd door het baasje is het ook geen probleem, 
maar….! Jammer, dat dan het parkje dan voor kinderen niet meer uitnodigt tot spelen en 
ook ouderen het gaan mijden. Het is nu een mooi parkje. In het najaar worden er nog 
bomen en andere beplanting geplant. 
De 50 huizen zijn allemaal opgeleverd en het parkeerplein heeft veel parkeerplaatsen. De 
poorten blijven open om zo gemakkelijk bij het parkeerterrein te komen. 
 

6a Verslag werkgroepen: 
Wijkteam (Janneke Kiekebos) 
De laatste vergadering was 2 juli. Daar kondigde Rob Plessius (relatiemanager) zijn 
vertrek aan. Heel jammer! Judith Goldberg zal hem opvolgen. Eerstvolgende vergadering 
staat gepland voor 29 oktober.  
  
Informatie overige Wijkplatforms Velsen (Emiel Webbe) 
Zee- en Duinwijk gaat proberen de draad weer op te pakken. Alex Mol is de nieuwe 
voorzitter. Veel succes voor Wijkplatform Zee-en Duinwijk! 
 
De Binnenhaven 
De 50 woningen zijn al grotendeels bewoond. Het binnenterrein met 120 parkeerplaatsen 
is gereed. De stoep en afbakeningen voor plantsoentjes zijn in de Appelboomstraat vanaf 
de bocht richting Velserduinweg klaar. Een gedeelte van de parkeerplaatsen is opnieuw 
bestraat, maar het vordert allemaal erg langzaam. Appelboomstraat richting Zeeweg moet 
nog helemaal gedaan worden. Emiel heeft iemand van de fa. de Bie gesproken en die wist 
te vertellen, dat de rijweg niet opnieuw bestraat wordt, wat wel het plan was. De 
parkeerplaats nabij de Zeeweg verdwijnt. Janneke geeft aan, dit erg jammer te vinden. Er 
gaan dan veel parkeerplaatsen verloren. Graag ziet zij, dat zolang Zorgbalans niet bouwt, 
dat het parkeerpleintje blijft. Er komen alleen langs de middenweg parkeerplaatsen tot de 
Zeeweg.  
De openliggende grond hoek Zeeweg -Appelboomstraat is eigendom van Zorgbalans, 
maar zij hebben nog geen bouwplannen. 
Nog even komt de afvalproblematiek ter sprake. Emiel geeft aan, dat het een kwestie van 
geld is (verplaatsen ondergrondse afvalcontainers kost € 25.000 á € 35.000=), maar het 
komt de leefomgeving zeer ten goede en dan mag dit toch geen probleem zijn. Floor heeft 
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begrip voor de punten, die Janneke heeft aangevoerd, maar ook voor de standpunten van 
Jiri de Waal. Jiri heeft te maken met verkeer en bestaande plannen zijn moeilijk te 
wijzigen.  Het Wijkplatform heeft het al ruim 2 jaar geleden aangegeven, jammer dat daar 
niet serieus naar is gekeken. We wachten de evaluatie af.  
De afvalcontainers worden slecht geleegd. Regelmatig staat er vuil rond de containers, wat 
weer tot zwerfvuil leidt. Floor gaat een lijst opvragen bij HVC over de te rijden ritten. Floor 
gaat het oppakken. Wordt vervolgd. 
Vis van Kaatje heeft uiteindelijk een gewijzigd plan neergezet als verkooppunt. Aan de 
achterkant van de viskraam loopt een gasleiding. Vis van Kaatje wil die graag wegwerken 
met een hokje met tevens een bezemkast. Helaas is dit geweigerd! Ook is er gevraagd 
naar meer afvalbakken. 
 
Pontplein 
De gemeente wil het pontplein veranderen om de doorstroming van het verkeer beter te 
laten verlopen. Er waren 8 verschillende opties. Diverse organisaties en belanghebbenden 
hebben er naar gekeken en hun mening gegeven. Hieruit zijn 3 nieuwe opties ontstaan. 
Op 1 oktober mogen de diverse organisaties hier weer hun mening over geven. Uiteindelijk 
moet er dus 1 goed plan uit komen. Heel goed om zoveel organisaties hierin te betrekken.  
 
Gesprek in de Wijk 
Bijeenkomst over Handhaving op woensdag 15 mei in Zalencentrum Velserduin 
Goede bijeenkomst veel punten besproken die spelen in IJmuiden-Noord en –Zuid. 
Afdeling Handhaving had een bijeenkomst georganiseerd om uitleg te geven wat de taken 
van afdeling Handhaving zijn: wat Handhavers mogen en wat zij niet mogen. En om de 
bewoners van Noord- en Zuid IJmuiden de gelegenheid te geven vragen te stellen. De 
burgemeester was er ook bij en gaf vaak ook uitleg. Dat werd zeer gewaardeerd. De 
Handhavers krijgen steeds meer taken en de administratie vraagt ook veel inzet. De app 
“Slim melden” is bij steeds meer inwoners bekend en er komen veel klachten binnen. Die 
moeten afgehandeld worden en uitgezet naar betreffende instanties. Ook de burgemeester 
geeft aan, dat er mankracht bij moet komen en gaat zich daarvoor sterk maken.  
Prima idee om deze voorlichtingsavonden te organiseren, goede werkwijze om bewoners 
en gemeente met elkaar in contact te brengen. 
Er is reeds een verslag van opgesteld en diverse actiepunten opgesteld 
 
Ontwikkeling wijkgerichte dienstverlening 
Op 30-04-2019 is er een voorstel aanpak vernieuwing wijkgerichte dienstverlening 
verstrekt door de Gemeente Velsen. 
Johan Zwakman heeft hierop gereageerd richting Bram Diepstraten. 
“Ik lees onder de kop “Suggestie voor verbetering” prachtige volzinnen. Ik krijg er bijna 
tranen van in mijn ogen. 
Verlossing van de huidige structuur, pak het klein op binnen de grote context, geef en pak 
de ruimte om te experimenteren, heb het met elkaar over wat er speelt in de wijk, 
organiseer het en maak keuzes. Zoek elkaar op, laat je inspireren door landelijke 
ontwikkelingen. Zoek vooral verbindingen met andere netwerken (want samen doen we 
heel veel in de wijk) en zorg voor gepaste regie. Vooral…. Doe het samen en in de wijk. 
Maar wat kan ik er mee? Ze zijn geschreven door iemand die nog nooit een aantal keren 
meegedraaid heeft in een Wijkplatform of wijkteam. 
Ik kan hier in ieder geval helemaal niets mee. Maar er zal straks vast een fantastisch plan 
uit voortkomen, net als tien jaar geleden en dan constateren we over tien jaar weer dat dit 
het toch ook niet was. Vervolgens worden er weer dure mensen van buiten ingehuurd die 
na een uurtje praten met ons met een nieuw plan komen, dat na tien jaar…. 
 
De reactie spreekt voor zich. 
Er zou voor de vakantie nog een overleg zijn met Bram en alle voorzitters, maar zover is 
het niet gekomen. 
 
Er is een nieuwe Relatiemanager aangesteld als vervanging van Rob Plessius, maar 
hiermee is nog geen contact geweest. 
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Er is wel een nieuwe “Programmamanager Algemene Zaken” aangesteld (Arie Verburg). 
Deze heeft reeds contact gelegd en een verzoek gedaan om een gesprek. 
 

6b Woonvisie Velsen 2040 
Vorige week is er een conceptversie ontvangen van de Woonvisie Velsen 2040 
De voorzitter heeft deze doorgenomen: 
Hier een paar citaten; 
“…..Gezien de ruimtelijke beperkingen is het ook niet realistisch te denken dat Velsen enorm kan 
groeien. Extra plancapaciteit voor de (middel)lange termijn kan wel nodig zijn om tenminste de (nu 
nog onbekende) autonome bevolkingsgroei op te vangen en het huidige tekort te verkleinen. 
Daarnaast geeft extra plancapaciteit in de toekomst mogelijk een verlichting van de druk op de 
woningmarkt in Velsen…” 
“…Voor Velsen is de woningbehoefte gesteld op 1.900 woningen tot 2040. Op basis van de nu 
bekende plancapaciteit en rekening houdend met planuitval heeft Velsen precies voldoende 
plannen om aan de berekende behoefte te voldoen. In deze behoefte is geen rekening gehouden 
met het huidige tekort op de woningmarkt…” 
“….Wat blijven we doen?  
- Voortzetten imagocampagne voor IJmuiden, waarmee we de woonkwaliteiten van IJmuiden en 
de gemeente Velsen benadrukken…" 
 
Maar wat zijn deze plannen? Waar gaan we deze 1.900 woningen bouwen? En waar gaan we de 
extra woningen bouwen om het huidige te kort te verminderen? Niets hierover in het hele plan. 
Gaat het kustdorp door? Het zou goed zijn voor het middensegment te bouwen. Scheefwonen 
aanpakken zodat er meer sociale woningen vrijkomen. B.v. bij sloop 3-hoogwoningen 5-hoog 
terugbouwen. Emiel vindt het jammer, dat er geen lijst bij is van bouwplannen. Floor zegt, dat er 
wel een lijst is en geeft aan, dat er bouwplannen zijn voor Hofgeest, Velserbroek, binnenstedelijk 
bouwen, aan de randen mogelijk bouwen. In de Rivierenbuurt is de verkoop en ontduplexen van 
woningen gestopt. Woningbedrijf Velsen onderneemt wel stappen en probeert ouderen te laten 
verhuizen. Vaak is het de hogere huren, die de ouderen tegenhouden te verhuizen. Floor zegt, dat 
er dan huurbemiddeling is. Er moeten 2800 woningen gerevitaliseerd worden. Een hele 
onderneming. Floor wil graag met het Woningbedrijf de plannen opzetten hiervoor. 
 Sige geeft aan, dat het nog maar een woonvisie betreft. 
 

7 Toekomst Wijkplatform IJmuiden-Zuid 
Emiel geeft aan dat hij eind dit jaar na 6 jaar stopt als voorzitter van het Wijkplatform. 
De leden van het Wijkplatform zijn reeds eerder al geïnformeerd. 
Er zal een nieuwe voorzitter gezocht moeten worden en de leden van het Wijkplatform 
zullen moeten kijken hoe ze in de toekomst verder willen. 
Floor geeft aan het heel jammer te vinden. Emiel zegt veel goede dingen te hebben 
meegemaakt, maar ook vaak is teleurgesteld. Hij heeft een nieuwe baan en wil ook in 
andere dingen zijn energie stoppen.  
Sige vraagt zich af of je op de oude manier voort moet gaan met het Wijkplatform of zijn er 
andere, misschien betere, vormen. 
Floor geeft het advies om een gesprek aan te vragen bij Bram Diepstraten om te horen 
hoever de plannen zijn met het wijkgericht werken. Janneke zal Bram om een afspraak 
vragen voor de Wijkplatformleden. 
In de vergadering van 20 november zal dan duidelijk moeten worden hoe het Wijkplatform 
IJmuiden-Zuid doorgaat. 
De volgende zaken moeten geregeld worden: 
E-mail WPF: 
Communicatie (Facebook/website): 
Overdragen archief: 
 
 

8 Rondvraag 
Geen vragen 
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9 Sluiting 
De voorzitter bedankt de aanwezigen voor hun komst en sluit de vergadering  
Volgende vergadering woensdag 20 november 2019.  
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Actielijst Wijkplatform IJmuiden-Zuid 
 
Datum: Onderwerp:      Actie:  Status: 

    

    

    

    

 

 

 

Wijkplatform IJmuiden-Zuid 


