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Wijkplatform IJmuiden-Zuid heeft in 2019 een redelijk rustig jaar gehad.
De bouw op het voormalige KPN-terrein is eindelijk gestart met de bouw van supermarkt
de Vomar en 58 woningen.
Tijdens de bouw zal ook de riolering en bestrating van de Spaarnestraat en Merwedestraat
vernieuwd worden.
Natuurlijk is er bouwoverlast voor de omwonenden, maar er zijn weinig klachten bij het
Wijkplatform binnen gekomen.
Veel aandacht is er gegaan naar de bouw rond de Binnenhaven, waar 50
eengezinswoningen gereedgekomen zijn.
Vooral de ondergrondse afvalcontainers zijn een discussiepunt geweest. Het Wijkplatform
ziet graag een afvalplein gerealiseerd in de
Bocht van de Appelboomstraat. Hierdoor wordt het overzicht in de bocht voor het verkeer
behouden. Helaas is dit niet gerealiseerd.
Wel zijn er plastic, papier en glascontainers geplaatst nabij het Pruimenboomplein. Er zal
nog een evaluatie plaatsvinden na ongeveer een half jaar.
Verder zijn er meer plasticafvalcontainers gekomen. Ook is er een verandering in geheel
IJmuiden-Zuid gekomen voor huishoudens.
De restafvalrolcontainers zijn vervangen door plasticafval rolcontainers en er zijn op
diverse plaatsen in de wijk restafvalondergrondse containers gekomen.
Om het Wijkplatform meer onder de aandacht te brengen heeft Marloes een
Facebookpagina aangemaakt.
Grote impact heeft het aangekondigde vertrek van Emiel Webbe als voorzitter op het
voortbestaan van het Wijkplatform.
Eind december is Emiel gestopt. Op 17 december hebben we een afscheidsreceptie
aangeboden en hem bedankt voor zijn grote inzet.
Naast het vertrek van Emiel, waardoor er geen voorzitter meer is, hebben ook enige leden
in de loop van het jaar om uiteenlopende redenen het
Wijkplatform verlaten. Nu resteren er nog 5 leden zonder voorzitter.
Janneke heeft het initiatief genomen tot de zomer vergaderingen te beleggen en samen
met de 4 andere leden te proberen een voorzitter en leden
Te werven. De gemeente heeft toegezegd hierbij hun diensten aan te bieden.
Begin december zijn de voorzittersoverleggen weer gestart met wethouder Bram
Diepstraten en de voorzitters van de Wijkplatforms.
De indruk bestaat, dat er nu met aandacht en snelheid constructieve overleggen zullen
plaatsvinden.

We gaan vol energie proberen Wijkplatform IJmuiden-Zuid weer groot te maken zodat we
een goed instrument zijn voor de wijk en kunnen bijdragen
Aan een schone, veilige, saamhorige wijk. Samen met de gemeente gaan we werken aan
Wijkplatforms, die verbonden zijn met de wijk en de bewoners
Zich willen verbinden aan de wijkplatforms.

