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Notulen Wijkplatform IJmuiden-Zuid 

 
Buurthuis De Spil, woensdag 20 november 2019, aanvang 19:30 uur. 

 
Aanwezig namens Wijkplatform: 
Dhr. E. (Emiel) Webbe (voorzitter) 
Mevr. J. (Janneke) Kiekebos-Meijns  
Mevr. M. (Marloes) van der Vijver-Zwart,  
Mevr. M. (Monique) v.d. Hulst  
Mevr. G.(Gerda) Bauritius  
 
 
Belangstellenden/bewoners IJmuiden -Zuid: 
Dhr. S. (Sige) Bart (Raadslid LGV) 
 
Afwezig/Afgemeld:  
Mevr. K (Kitty) Wolfs (Raadslid Velsen Lokaal) 
Mevr. E. (Elisa) Strating 
Dhr. B. (Bram) Diepstraten (Wethouder) 
Mevr. E. (Enikö) Kardkovâcs  
Dhr. F.(Floor) Bal, wijkwethouder 
 
 
 

1. Opening 
De voorzitter heet iedereen van harte welkom.  
Helaas weinig belangstellenden bij laatste vergadering van voorzitter Emiel Webbe 
 

2.  Mededelingen en Vaststellen agenda  
 
-Afgemeld hebben: zie boven.  
 
  

3 Notulen vorige vergadering d.d. 18 september 2019 
Geen op- of aanmerkingen.  De notulen worden hierbij 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 
Geen openstaande punten 
 

6 Verslag werkgroepen: 
• Wijkteam (Janneke Kiekebos) 
29 oktober heeft het wijkteam vergaderd. De plaats van de vertrokken naar elders Rob 
Plessius wordt overgenomen door Judith Goldberg. Zij is per 1 september aangesteld door 
de gemeente voor voorlopig 6 maanden. Naast het coördineren van bewonersinitiatieven 
zit zij de diverse wijkteams voor. Verder heeft Judith als taakopdracht meegekregen om te 
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onderzoeken hoe de taak van relatiemanager voor de toekomst ingevuld moet worden. 
Uit diverse belangrijke thema’s, die spelen in IJmuiden-Noord en IJmuiden-Zuid zijn 
uiteindelijk een aantal speerpunten vastgesteld voor 2020. 
-Dit zijn het in kaart brengen van drugsoverlast, dealen, wietplantages in de wijk en dit ook 
bespreekbaar maken zodat bewoners signalen willen doorgeven. Op scholen voorlichting 
geven.  Preventie. 
-Verkeersveiligheid. Controles en smileys op de IJmuiderstraatweg, Kennemerlaan en 
Zeeweg. Inventariseren in welke straten eenrichtingverkeer ingesteld kan worden. 
-Jeugdoverlast signaleren en aanpakken, b.v. de Baron op de Lange Nieuwstraat. 
Nick Koomen, wijkagent, geeft aan dat er grote zorg is rondom de capaciteitsproblemen bij 
de politie en vraagt zich af of burgemeester Dales zich daar bewust van is. 
 
 
• Informatie overige Wijkplatforms Velsen (Emiel Webbe) 
2 december staat er een overleg met alle voorzitters van de wijkplatforms gepland met 
Wethouder Bram Diepstraten. Janneke is gevraagd ook aan te schuiven omdat Emiel eind 
dit jaar afscheid gaat nemen als voorzitter van het Wijkplatform. Er zijn vage plannen bij de 
gemeente om wijkplatforms samen te voegen, nl. IJmuiden-West met Duin-en Zeewijk, 
IJmuiden-Noord met IJmuiden-Zuid. De aanwezige leden zijn tegen zo’n samenvoeging.  
IJmuiden-Zuid heeft nu weinig leden en geen voorzitter. Hoe komen we aan nieuwe leden? 
Plannen zijn om flyers te verspreiden onder de nieuwe bewoners van de Binnenhaven en 
als de woningen op het KPN-terrein zijn betrokken ook daar flyers te verspreiden. 
Verder een goede tip om mensen aan te spreken op straat, bij de groenteman, kapper, 
bakker, enz. Helaas is het erg moeilijk om mensen te motiveren, maar we kunnen het 
proberen. 
Sige komt met het voorstel 1x per jaar een buurtfeest te organiseren. 
 
• Parkenpraat 
Oktober 2018 is het project Parkenpraat gestart. Hierdoor heeft de gemeente veel inzicht 
gekregen in de wensen van de inwoners van Velsen m.b.t. de parken. Er zijn op diverse 
plaatsen zaken aangepast in overleg met de inwoners. Het project Parkenpraat is nu 
afgerond. Een geslaagd project waarin kennis van betrokkenen is opgehaald en uitgewerkt 
in een verbeterplan. Monique geeft aan als verbeterpunt om uitlaatvelden voor honden te 
creëren, waar de honden flink ruimte hebben om te rennen. Dit kan dan op verschillende 
plekken in de gemeente ingericht worden.  
 

7 Overdracht voorzitterschap WPF 

 Financiën: Marloes gaat de machtiging voor de bankrekening aanpassen. 
 

 Social media: Marloes heeft de beschikking over de paswoorden van de facebook 
pagina’s. De website wordt door Arjan de Vos geregeld. 
 

 Communicatie (mail account): Janneke zal de mail gaan overnemen, Hiervoor ligt 
een verzoek bij Peter Luit. 
 

 Overdracht archief: 
Het archief bestaat voor het grootste deel digitaal. Emiel zal het archief overdragen 
aan Marloes. 

 
 

 
 
 

8 Rondvraag 
Hier wordt geen gebruik van gemaakt 
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9 Sluiting 
De voorzitter bedankt de aanwezigen voor hun komst en sluit de vergadering. 
 
Volgende vergadering op woensdag 19 februari 2020 19u30 in de Spil. 
 
 
Vastgestelde vergaderingen 2020: 
19 februari 
15 april 
17 juni 
 

 
  



 

 

 

 
 
Actielijst Wijkplatform IJmuiden-Zuid 
 
Datum: Onderwerp:      Actie:  Status: 

20-12019 Werven voorzitter Allen Loopt 
 

20-11-2019 Werven leden  Allen Loopt 
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