Wijkplatform IJmuiden-Zuid

Notulen Wijkplatform IJmuiden-Zuid
Buurthuis De Spil, woensdag 19 februari 2020, aanvang 19:30 uur.

Aanwezig namens Wijkplatform:
Mevr. J.(Janneke) Kiekebos-Meijns, voorzitter a.i.
Mevr. M. (Monique) v.d. Hulst
Mevr. E.(Emikö) Kardkovâcs
Mevr. G.(Gerda) Bauritius
Mevr. M. (Marloes) van der Vijver-Zwart
Belangstellenden/bewoners IJmuiden –Zuid
Dhr. F. (Floor) Bal, wijkwethouder
Mevr. E. (Elisa) Strating
Mevr. E.(Ellen) de Ruijter
Dhr. N.(Niels) Broere
Mevr. M. (Marianne) Vos, Raadslid Velsen Lokaal
Dhr. B. (Ben) Hendriks, Raadslid PvdA
Mevr. M. (Mamalou)
Dhr. J. (Johan) Zwakman
Mevr. M. (Marja) Verheij
Mevr. C. (Carla) Zwart, notulist
Afwezig/Afgemeld:
Dhr. B.(Bram) Diepstraten, wethouder
Dhr. S. (Sige) Bart, Raadslid LGV
Agenda:
1. Opening
Janneke, voorzitter a.i. opent de vergadering en heet alle aanwezigen welkom.
2. Notulen vorige vergadering (19 november 2019)
Er zijn geen op- of aanmerkingen, de notulen zijn vastgesteld
3. Mededelingen
-Visie op Velsen vraagt betrokken bewoners. Op 26 februari is (was) er een informatieavond,
Eniko gaat heen. Johan merkt op, dat deze avond voor heel Velsen is. Daarna komen de
diverse woonkernen aan bod Dit zal voor IJmuiden-Zuid op 30 maart zijn.
- Op 25 februari is er een bijeenkomst in het stadhuis over Zorg en Veiligheid. Daar kan nog 1
persoon heen. Aanmelden bij Janneke.
4. In – en uitgaande post
- Hertenoverlast – Hans Hendriks
- Hondenpoepoverlast-bewoners Binnenhaven
Wordt tijdens agendapunten besproken
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5. Behandeling actielijst
-. Werven nieuwe leden + voorzitter:
Monique en Janneke hebben persoonlijk een brief overhandigt aan de nieuwe bewoners van
de Binnenhaven. Voor hen is het Wijkplatform een goed aanspreekpunt.
-Nieuwe flyer is in de maak (bestaande wordt aangepast). Het verspreiden in heel IJmuidenZuid is veel werk. Wellicht kan het per post via de gemeente. Dit wordt nagevraagd. Marianne
Vos oppert, dat het eventueel ook via de scouting kan. Ook dit wordt nagevraagd. Actie
Janneke
-Er is in het nieuwe park (Binnenhaven) veel overlast door hondenpoep. Mammaloe: Er is veel
overlast, waar betaal je hondenbelasting voor? Monique: in losloopgebieden (o.a.
Heerenduinweg) hoeft de poep niet opgeruimd te worden, al is dit natuurlijk wel veel netter.
Laat de gemeente het voorbeeld geven met papieren zakjes i.p.v. plastic. Kwestie van
opvoeden, spreek mensen aan. Er waren veel klachten via “Slim melden (de app van de
gemeente om overlast te melden). Er ging een brief uit van de bewoners naar de gemeente.
Er zou extra controle zijn via BOA’s, maar zij komen meestal net te laat. Soms komt er ook
een poepzuiger, dit is niet structureel. Er schijnt een contactpersoon hiervoor bij de gemeente
te zijn. Floor vraagt zich af of de plannen opgeslagen zijn via Emiel. Kijken wat we kunnen
doen als alles opgeleverd is, evt. via een burgerinitiatief. Wordt vervolgd.
De oversteekplaats bij de parkeerplaats zit niet echt op een praktisch punt. Janneke vraagt dit
na. Zij is al in gesprek over allerhande zaken met de projectmanager van de gemeente.
6. Jaarverslag 2019
-Het was een rustig jaar. Uitschieters waren de Binnenhaven en de voormalige KPN-locatie.
Er is veel te doen geweest over ondergrondse minicontainers in de Binnenhaven.
-Marloes heeft een Facebookpagina aangemaakt voor het Wijkplatform.
-Emiel is gestopt als voorzitter. Er was een etentje en een afscheidsreceptie voor Emiel.
-In december is er een overleg geweest met alle voorzitters, wethouders Bram Diepstraten en
Floor Bal, relatiemanager Judith Goldberg, samenspel coördinator Arie Verburg. Bram
Diepstraten wil de Wijkplatforms goed neerzetten. Er is een werkmodel gemaakt: wat overlapt
elkaar, wat kan evt. gezamenlijk. Eind januari was er weer een overleg en in april weer om de
continuïteit erin te houden. Janneke vraagt, wie er mee wil naar het voorzittersoverleg. Gerda
wil mee.
Financieel jaarverslag 2019
Er is nog € 1348, = in kas. Er is geen budget aangevraagd, omdat het voortbestaan van het
Wijkplatform onzeker is.
Jaarplan 2020
Het Wijkplatform zal zich blijven inzetten voor een veilige, sociale, groene wijk waar het
plezierig wonen is.
7. Verslag werkgroepen:
Wijkteam (Janneke Kiekebos-Meijns)
Het Wijkteam heeft 3 speerpunten vastgelegd voor 2020, n.l. drugsoverlast-geweld, waardoor
de veiligheid in het gedrang komt. Vermenging onder-en bovenwereld. Bewoners wordt
gevraagd melding te doen bij de politie of Meld misdaad anoniem. Bij het zien van
drugshandel 112 bellen. Volgens Monique wordt er niets mee gedaan. Hondenbezitters wordt
binnenkort via een voorlichtingsbijeenkomst gevraagd bij het zien van vreemde
omstandigheden de politie te bellen. Oren en ogen van de wijk. (Inbraken voorkomen).
Hondenbezitters krijgen een kaartje met informatie wanneer ze welk nummer kunnen bellen.
De gemeente gaat hoog inzetten op veiligheid!
Er is een digitale enquête geweest onder bewoners van Velsen. Daaruit bleek, dat in
IJmuiden-Zuid veel geweld op straat is, huiselijk geweld en dierenmishandeling! Uit de
enquête blijkt ook, dat de bewoners politie en handhaving missen in de wijk.
Verkeer:
Het asfalt van de Zeeweg wordt gerepareerd dit jaar. Er komen bredere fietsstroken, de bus
gaat halteren op de weg, er verdwijnt 1 zebrapad. Bewoners vinden dat te weinig. Het
zebrapad ter hoogte van de Vogelbuurt moet blijven.
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Bij de rotonde Waterloolaan-Min. van Houtenlaan-Zeeweg is het echt naar: er is slecht
overzicht, fietsers worden snel over het hoofd gezien.
Informatie overige Wijkplatforms Velsen
-Bram Diepstraten wil, dat de Wijkplatforms blijven bestaan en wil dit vanuit de gemeente
ondersteunen.
-KPN-locatie:
Er was een onbegaanbare stoep tijdens werkzaamheden aan de Spaarnestraat. Dit was
doorgegeven aan een contactpersoon, die deed er vervolgens niets aan. In een later stadium
werd het iets beter. De bouw aan de kant van de Merwedestraat gaat goed, weinig overlast.
Behalve, dat er een berg zand is weggewaaid door een storm. Deze berg zand is weggehaald.
Binnenhaven
De Binnenhaven is gereed. De 50 huizen zijn opgeleverd. Het parkeerterrein is gerealiseerd
en de parkeerstroken aan de Appelboomstraat aangelegd. Het parkeerterreintje aan de
Appelboomstraat is vervallen. Dit is nu grondgebied van Zorgbalans, die er nog moet gaan
bouwen.
8. Overlast herten (Binnengekomen brief Hans Hendriks)
Hans Hendriks stuurde een brief. Hij woont aan de Zeeweg. De herten gaan daar de tuinen in
en belanden ook op de rijweg de wijk in. Gevaarlijk, dit kan ernstige ongelukken veroorzaken.
Bram Diepstraten is gaan kijken en schrok van de slechte staat, waarin de hekken aan de
Heerenduinweg verkeren. Er zijn verschillende eigenaren, o.a. de gemeente en
Natuurmonumenten en die zijn in discussie wie er voor het onderhoud moet zorgen. Een brief,
die Hans namens de bewoners van de Zeeweg aan de gemeente heeft gestuurd, is in
behandeling.
9. Rondvraag
Eniko: er is overlast in de Rijnstraat, doordat vuil bij de containers wordt neergezet. Dit komt
o.a. door de vele wisselingen van bewoners en de bouw aan de Spaarnestraat. Hierdoor zijn
de ondergrondse containers regelmatig vol en wordt het vuil ernaast gezet. Dit kan gemeld
worden telefonisch of persoonlijk bij het Klantcontactcentrum in het gemeentehuis of via de
app Slim melden, evt. kan grofvuil gebeld worden. Ook Noppes haalt huisraad op. Helaas
wordt er weinig meegedaan.
Monique: overlast Appelboomstraat-Pruimenboomplein is gemeld, maar degene die er over
gaat is op vakantie. Schiet dus even niet op.
Wat betreft de voetbalkooi, behorend bij de speeltuin nabij school de Boekanier: door één
klagende bewoner over overlast kan de voetbalkooi niet gebruikt worden door de school. Toch
vreemd, dat één iemand dit kan bepalen. Janneke vraagt dit na. Actie Janneke
Johan: IJmuiden-Noord is bezig met het milieu., d.w.z. bewoners, die daar iets mee hebben.
O.a. het stof en geluid van TataSteel wordt onderzocht. Vanuit “Hollandsche Luchten “worden
er stofmeters geplaatst door betrokken bewoners. Marja wil ook meedoen en een stofmeter
krijgen.
Floor: complimenten voor Janneke, dat zij tijdelijk het voorzitterschap op zich neemt. Dit pakt
zij goed op. Echter: neemt ze daarnaast niet te veel hooi op haar vork? Zijn er mensen, die
iets over kunnen nemen?
10. Sluiting
Janneke sluit de vergadering en dankt alle aanwezigen voor hun komst.
Vergaderdata:
17 juni
16 september
18 november
N.B.
Volgende vergadering zou in juni zijn. Deze gaat zeer waarschijnlijk niet door i.v.m. de
Coronamaatregelen. Jullie krijgen z.s.m. bericht, als we weer gaan vergaderen. Hopelijk zien
we elkaar weer snel, pas goed op jezelf en anderen. Blijf gezond!
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Wijkplatform IJmuiden-Zuid

Actielijst Wijkplatform IJmuiden-Zuid
Datum:
20-11-2019

Onderwerp:
Werven nieuwe leden

Actie:
Allen

Status:
Loopt

20-11-2019

Werven voorzitter!!

Allen

Loopt

19-02-2020

Aanpassen folder Wijkplatforms

Janneke

Loopt
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