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Notulen Wijkplatform IJmuiden-Zuid 

 
Buurthuis De Spil, woensdag 16 september 2020, aanvang 19u45  

 
 

AANWEZIG NAMENS WIJKPLATFORM: 

Mw. L. (Lilian) Schenk, voorzitter 

Mw. D. (Diana) Baltsar, vicevoorzitter 

Hr. W. (Willem) Bastmeijer 

Mw. G. (Gerda) Bauritius 

Mw. R. (Romy) v.d. Bos 

Mw. M. (Monique) v.d. Hulst 

Mw. E. (Enikö) Kardkovâcs 

Mw. J. (Janneke) Kiekebos-Meijns 

Hr. R. (Ron) de Koning 

Mw. P. (Paula) Meinema 

Mw. M. (Marja) Verheij 

Mw. L. (Loes) v.d. Vijver-Zwart, penningmeester 

Mw. C. (Carla) Zwart 

 

BELANGSTELLENDEN/BEWONERS IJMUIDEN-ZUID: 

Hr. F. (Floor) Bal, wijkwethouder 

Hr. B. (Bram) Diepstraten, wethouder 

Hr. B. (Ben) Hendriks, PvdA 

Mw. K. (Kitty) Wolfs, Velsen Lokaal 

Hr. J. (Johan) Zwakman, voorzitter Wijkplatform IJmuiden-Noord 

 

 

AFGEMELD: 

Hr. P. (Peter) Koridon 

Mw. E. (Elisa) Strating 

Mw. M. (Mariëlle) Verschoor 

AGENDA 

1. Opening 

De vergadering werd geopend door Janneke Kiekebos-Meijns. De nieuwe voorzitter, 

vicevoorzitter en de nieuwe leden worden voorgesteld. 

Wethouder Bram Diepstraten bedankte Janneke en alle leden voor alle inzet. Hij gaf aan dat hij 

samen met wijkwethouder Floor Bal, bereid is om alle mogelijke steun en hulp te bieden. 

2. Notulen vorige vergadering 19 februari 2020 

Er zijn geen op- of aanmerkingen, de notulen zijn vastgesteld 
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3. Mededelingen en Vaststellen agenda 

- Overlast Zeeweg 236. Wordt behandeld onder agendapunt 5a 

- Overlast Pruimenboomplein 

- Parkeerterrein Vomar Lange Nieuwstraat (brief Peter Koridon) 

 

4. In- en uitgaande post. 

Er wordt vanaf heden (19 september 2020) alleen belangrijke mailing besproken. 

Mochten er voor de nieuwe vergadering belangrijke agendapunten zijn, dienen deze voor de 

volgende vergadering aan Diana te worden doorgegeven. 

Online vergadering Velison Wonen 

De directeur, Erik van Kaam, is erg betrokken en hij wil graag voor verandering zorgen zodat 

woningvoorraad beter wordt. 

 

5. Behandeling actielijst 

Werven nieuwe voorzitter en leden, heeft de nieuwe voorzitter, vicevoorzitter  en 6 nieuwe leden 

opgeleverd. Het aanpassen van de folder Wijkplatform loopt nog. 

Navragen scouting verspreiden folders. Door de corona kon de scouting helaas niet verspreiden. 

Lotuz Dagbesteding heeft het keurig verzorgd. Navragen of de voetbalkooi gebruikt kan worden door 

de Boekanier: scholen mogen geen gebruik maken van de speeltuin en voetbalkooi. Er is voldoende 

speelruimte op de speelplaats. Bewoners hebben anders de hele dag overlast. Nu alleen na schooltijd. 

Na opmerking over de oneffen vloer van de voetbalkooi, waardoor water blijft  staan en klimpartijen 

tot boven op het net heeft Janneke hiervan melding gemaakt. Er wordt gekeken naar een oplossing. 

Er is vooralsnog geen oplossing voor Jeugdoverlast aan het Pruimenboomplein gevonden. De 

bewoners ervaren veel overlast van jongeren. In de zomermaanden waren soms meer dan veertig 

jongeren die daar o.a. met muziekboxen zaten. Er werd ook veel afval achtergelaten. Met diverse 

betrokken instanties wordt er gezocht naar een oplossing. Het heeft prioriteit bij de gemeente. 

Het is een plan om de vluchtwegen af te sluiten, zodat de politie de jongeren  aan kan houden. De 

Handhaving is daar regelmatig aanwezig. Er worden ook andere ideeën uitgewerkt, om het zo 

onaantrekkelijk mogelijk te maken voor jongeren. 

 

 

5a. Overlast Zeeweg 236 

Er is overlast ter hoogte van Zeeweg 236 (kozijnenboer) gemeld. Daar worden geregeld goederen op 

het trottoir voor het bedrijfspand gezet, waardoor het trottoir wordt afgesloten. Er zijn via Beter 

Melden verschillende meldingen gemaakt. Door de handhaving is er last onder dwangsom ingezet. Er 

is door een bewoner een brief gestuurd naar de Juridisch afdeling. Daar is nog geen reactie op 

ontvangen. Floor Bal gaat kijken wat hij kan betekenen. 
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6. Verslag werkgroepen 

Het wijkteam heeft online vergaderd. Het Jeugdnetwerk heeft een uitgebreid zomeractiviteitenplan 

opgesteld. Veel ouders, dus ook kinderen, zullen thuis blijven. Vandaar veel activiteiten voor de 

jeugd. 

Werkplan Velison Wonen. Johan Zwakman is bang, dat veel woningen gesloopt zullen worden om 

plaats te maken voor hoogbouw. 

Na het doortrekken van de Kennemerlaan naar de Oosterduinweg vrezen leden van Wijkplatform 

IJmuiden-Noord, dat er veel verkeer gaat over de Kalverstraat en dat dat problemen zal geven voor 

de doorstroming bij de Noostraat. Zij willen graag hierover in gesprek met Kommer Sneeuw. 

Janneke heeft al telefonisch contact gehad. 

Verder: opening Vomar, jeugdoverlast, speelpleinstickers Binnenhaven, en overlast glascontainer 

Appelboomstraat. 

Overige wijkplatforms: geen nieuws wegens corona 

Binnenhaven: 

Paaltjes - helaas zijn de paaltjes om de auto's te weren op plaatsen waar ze niet horen, nog niet 

geplaatst. Overlast parkeren wordt door de afdeling verkeer vanaf september verder uitgewerkt. 

Mogelijk parkeerverbod Noordzijde Appelboomstraat vanaf Zeeweg tot bocht Appelboomstraat. 

Hondenpoep Parkje: na plaatsing borden minder overlast van hondenpoep, maar bewoners zien het 

liefst een hondenverbod. Na een melding van Janneke is er gemaaid. In het najaar zal er nog wat 

beplanting aan de zijkanten komen. 

Ook in de Rijnstraat en Herenduinweg is er nog steeds veel last van hondenpoep. 

Er waren klachten over het onkruid in het gedeelte van Zorgbalans. Na een mail van Janneke is er 

door Zorgbalans gemaaid. Ook daar is er veel overlast van hondenpoep. 

Jeugdoverlast Pruimenboomplein: Op 7 september is er een gesprek met Jeugd en Veiligheid, de 

burgermeester, bewoners, politie geweest. Er is besproken hoe de overlast kan worden aangepakt. 

Voorstellen van de bewoners zijn besproken en ingediend. De burgemeester is zeer betrokken. 

Buurtinitiatief Notenboomplein 

Na het gereedkomen van 50 eengezinswoningen is er een speelplein bij het Notenboomplein 

ontstaan. De bewoners wensten graag om daar speelpleinstickers te plaatsen om de kinderen uit te 

dagen te spelen, bewegen en contact met elkaar te hebben. 

Deze bewoners hebben deze wens via Buurtinitiatief ingediend bij de gemeente. De gemeente heeft 

het bedrag van 1641, - euro toegekend en de bewoners hebben met elkaar het bedrag van 775, - voor 

het plaatsten van de stickers bijeengebracht. De opdracht is geplaatst bij de firma. En nu hopen, dat 

de stickers nog deze maand geplaats worden. Wat een geweldig initiatief! 

 

KPN-locatie 
De Vomar is op 1 juli geopend. De woningen werden vanaf tweede week juli langzaam bewoond. 

Het is een mooi bouwwerk geworden. 



Achter het terrein worden nog de laatste werkzaamheden verricht. Er komt een voetpad en rijwielpad 

tussen de 2 delen van de Rijnstraat. Het wordt afgewerkt met een soort duinlandschapje. Aan het 

begin van de Merwedestraat aan de Langenieuw kant moet de riolering nog worden gelegd. 

 

Parkeerplaat Vomar:  Peter Koridon, wonend aan de Merwedestraat, heeft een e-mail gestuurd dat er 

overmatig last is van parkerende auto’s die recht de woonkamer in schijnen. Janneke zal het 

probleem bij Bert van Tienhoven voorleggen. 

 

Een van de bewoners gaf aan dat het kruispunt aan de Lange Nieuwstraat en de Merwedestraat 

gevaarlijk is. Floor Bal gaf aan dat daaraan gewerkt wordt. 

Lotuz Dagopvang 

Janneke hoorde van een bezorger van de flyers, dat ze de Rijnstraat een poepstraat noemen! Ook veel 

zwerfvuil. 

 

7.  Overlast herten 
Het hek was gemaakt. Maar helaas is dit hek weer doorgeknipt. Volgens de heer Hendriks zijn er op 

dit moment minder herten. 

 

8. Rondvragen 
1) Waarom wordt er niet gekeken naar de oplossing van algemene  Jeugdoverlast in 

  Velsen? 

- Wat kan er gedaan worden  voor de jongeren in IJmuiden? 

- Hoe kunnen wij ervoor zorgen dat de jeugd zich op een fijne vaste plek kan 

vermaken, waardoor er minder overlast zal zijn? 

- Wat voor acties zijn er genomen? 

Jeugdoverlast dient goed aangepakt te worden. De jongeren tussen 12-16 jaar kunnen zich 

nergens vermaken. Er wordt door Diana Baltsar een onderzoek naar blijvende oplossing 

gedaan. Romy van de Bos is zeer geïnteresseerd. Zij heeft als studieopdracht hier onderzoek 

naar gedaan en zou graag mee willen denken. 

Er worden wat ideeën geopperd, o.a. tennishal. Daar zouden veel activiteiten ontwikkeld 

kunnen worden. 

2) Hoe kunnen we ervoor zorgen dat er rotondes in IJmuiden mooier worden aangelegd met 

o.a. bloemen?  

- Het kan bijvoorbeeld via een wijkinitiatief worden aangevraagd. De gemeente 

waardeert altijd zulke initiatieven en bekijkt of er samen met bewoners een oplossing 

voor is te vinden. 

- Misschien is het een goed idee om meer berichten over IJmuiden-Zuid te plaatsen. 

Bijvoorbeeld op de website of Facebookpagina, zoals: WIST U DAT… bijvoorbeeld 

elke buurt kan een buurtinitiatief indienen. Er wordt wel verwacht dat de buurt zelf een 

initiatief start. 
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3) Hoe wordt de opening van het speelplein geopend? 

- De opening wordt feestelijk geopend 

- Er komt ook een verslag in de Jutter 

4) Wat zal een passende oplossing zijn voor overlast aan Merwedestraat? 

- Parkeerplaats verlagen 

- Er moet iets gedaan worden aan de lantarenpalen 

9. Sluiting 
Namens het wijkplatform is er een prachtige bos bloemen aan Janneke Kiekebos-Meijns 

gegeven. Iedereen bedankte haar voor haar geweldige inzet voor Wijkplatform IJmuiden-Zuid. 

Janneke blijft nog wel lid, maar zal een minder actieve rol spelen. 

 De vergadering wordt gesloten door voorzitter Lilian Schenk. 

 

10.  De volgende vergadering 

De vergadering vindt plaats als de Coronamaatregelen dit toelaten. 

Datum: op 18 november 
Tijdstip: 19:30 

Adres: Buurthuis de Spil, Frans Halsstraat 29 1971VZ IJmuiden 

 

 

  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


