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Notulen Wijkplatform IJmuiden-Zuid 

 

Online via Zoom, woensdag 18-11-2020, aanvang 20:00 

 

 

AANWEZIG NAMENS WIJKPLATFORM: 

Mw. L. (Lilian) Schenk, voorzitter 

Mw. D. (Diana) Baltsar, vicevoorzitter 

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

Mw. J. (Janneke) Kiekebos-Meijns 

Hr. R. (Ron) de Koning 

Hr. P. (Peter) Koridon 

Mw. E. (Elisa) Strating 

Mw. M. (Mariëlle) Verschoor 

 

BELANGSTELLENDEN/BEWONERS IJMUIDEN-ZUID: 

Hr. F. (Floor) Bal, wijkwethouder 

 

AFGEMELD/AFWEZIG 

Hr. W. (Willem) Bastmeijer 

Mw. G. (Gerda) Bauritius 

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

Mw. E. (Enikö) Kardkovâcs 

Mw. P. (Paula) Meinema 

Mw. C. (Carla) Zwart 

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

Mw. M. (Marja) Verheij 

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

Hr. B. (Ben) Hendriks, PvdA 

Mw. K. (Kitty) Wolfs, Velsen Lokaal 

 

AGENDA 

1. Opening 

De vergadering werd door voorzitter Lilian Schenk geopend. Zij heet alle aanwezigen welkom 

en gaf een korte uitleg over het digitaal vergaderen. 
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2. Mededelingen en vaststellen agenda 

Er zijn geen nieuwe mededelingen. 

3. Notulen vorige vergadering 16 september 2020 

Er zijn geen op- of aanmerkingen, de notulen zijn vastgesteld. 

4. Behandeling actielijst: 1 Aanpassen folder Wijkplatform 

Janneke geeft aan dat zij hierover met Judith contact heeft gehad. De algemene flyer blijft 

voorlopig bestaan zoals die nu is. Er is daarom geen actie op vereist is.  

5. Verslagen werkgroepen 

Het wijkteam 

De vergadering is niet doorgegaan, omdat er geen nieuwe agendapunten waren. Er is wel een 

nieuwe datum voor de vergadering geplant. Tijdens de eerstvolgende vergading van 

Wijkplatform IJmuiden Zuid, zullen de voorzitters u hierover informeren. 

Nieuwe agendapunt Wijkteams: Jeugdaanpak Pruimenboomplein 

Overige wijkplatforms 

Er hebben geen vergaderingen plaatsgevonden. 

6. Ontwikkelingen eerdere bespreekpunten(kort): 

Jeugd 

Lilian gaf aan dat er tijdens de vorige vergadering vrijuit bij dit punt werd stilgestaan. Daar 

zijn wat initiatieven naar voren gekomen. Er is op Facebook een bericht geplaats om te vragen 

of er meer mensen overlast ervaren, ons daarover kunnen informeren, en wellicht ook ideeën 

hebben hoe we de overlast kunnen verminderen. Naar aanleiding van dit bericht is Lilian 

gebeld door een bewoonster van Pruimboomplein. Deze dame gaf aan dat de situatie veel 

ingewikkelder is. De gemeente is er heel actief mee bezig. Er zijn veel organisaties bij 

betrokken, zoals Jongeren- en Buurtcoach, de officiële instanties evenals de politie en de 

wijkagent en zo meer.  

De bewoonster gaf aan dat er in de buurt nog steeds overlast ervaren wordt, en die overlast is 

soms wel hevig. Echter kunnen de buurtbewoners het redelijk goed met de jongeren bespreken, 

en hen daarop aanspreken. Het leek haar onverstandig om meer van zulke berichten online te 

plaatsen, omdat het bij de jongeren juist voor escalatie kan zorgen.  

Daarnaast gaf Lilian ook aan dat zij telefonisch contact heeft gehad met een medewerker van 

de gemeente Velsen, die bij de jeugdoverlast betrokken is. Ook deze persoon gaf aan dat de 

jeugdoverlast te groot en te ingewikkeld is om vanuit de wijkplatform actie te kunnen 

ondernemen. Daarbij is dat niet wenselijk, omdat er verschillende instanties mee bezig zijn. 

Naar haar mening is de jeugdoverlast te groot voor een wijkplatform.  

De heer Floor Bal gaf aan dat wijkplatform vrij is om de problemen in de wijk te signaleren en 

ideeën te verzamelen. De bevindingen en de gevoelens kunnen te allen tijde met de 

professionals van de gemeente Velsen worden gedeeld. Naar zijn mening moet het 

wijkplatform erbij betrokken worden, wanneer er vanuit de gemeente naar oplossingen in de 

fysieke ruimtes gezocht wordt. 
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Lilian benadrukte dat wanneer er nieuwe bevindingen of vragen over dit onderwerp zijn, met 

haar contact mag worden opgenomen. 

Janneke geeft aan dat zij ook aan de Werkgroep jeugdoverlast Pruimenboomplein deelneemt. 

Binnen deze groep wordt ook actief over deze problematiek gesproken. 

Diana gaf toelichting over haar gesprek met de contactpersoon van de gemeente Velsen. Ook 

deze medewerkster van de gemeente ziet de Jeugdoverlast als prioriteit en staat daarom open 

voor ideeën. Naar haar mening kunnen wij beter samen met andere wijkplatforms gaan werken 

en dit probleem vanuit de Wijkteams verder oppakken. 

Er zal door Diana een enquête worden opgesteld, om bij de jeugd na te gaan waar hun 

interesses en behoeftes liggen. De enquête zal via scholen verstuurd worden. Op deze manier 

wordt er met een positieve blik naar gekeken en kunnen de jongeren erbij betrokken worden. 

 

 KPN-terrein  

Parkeerplaat Vomar:   

Janneke heeft het probleem aan de gemeente Velsen voorgelegd. Overlast parkeren wordt door 

de afdeling verkeer vanaf januari onderzocht en verder uitgewerkt. 

Er wordt in december bij de parkeerplaats aan de zijkant van de Vomar beplanting aangebracht, 

die de overlast van inschijnend licht van parkerende auto’s moet verhinderen. 

Na de overdracht van het KPN-terrein aan de gemeente wordt gekeken of er iets gedaan kan 

worden aan de verlichting van de nieuwe lantaarnpalen. 

 

Flyer(s) Merwede- en spaarnestraat. De bewoners zijn geïnformeerd waar zij de klachten 

i.v.m. het afval, de lantarenpalen en de verlichting parkerende auto’s  in kunnen dienen.  

 

Binnenhaven 

Parkeeroverlast Noordzijde Appelboomstraat  

Een briefing waarin vriendelijk verzocht is om niet op de stoep te parkeren, heeft helaas niet 

voor minder overlast gezorgd. Overlast parkeren wordt door de afdeling verkeer vanaf januari 

onderzocht en verder uitgewerkt. Mogelijk parkeerverbod Noordzijde Appelboomstraat vanaf 

Zeeweg tot bocht Appelboomstraat.  

Er zijn inmiddels wel paaltjes geplaatst in de bocht en enkele plekken waar niet geparkeerd 

mag worden. De bewoners zijn erg blij dat de buurt een stukje veiliger is geworden. 

Buurtinitiatief Notenboomplein 

Het is de firma gelukt om de speelpleinstickers voor de winter te plaatsen. De kinderen kunnen 

daar nu spelen, bewegen en creatief zijn.  

 

Glasbakken 

Het was helaas niet mogelijk om de glasbak te verplaatsen. Daardoor zijn er stickers op 

gekomen met het verzoek om tussen 22:00 en 07:00 niets in de glasbak te werpen. 
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Hondenpoep Parkje Notenboomplein 

Momenteel wordt er meer overlast van hondenpoep ervaren. Er staat wel een bord met verzoek 

om de poep op te ruimen. Tevens is daar ook een paal met zakjes aanwezig. Janneke zal dit 

probleem weer oppakken. 

7. Terugkoppeling Zoom-gesprek Wethouders de heren Diepstraten en Bal 

Op 21 oktober 2020 hebben Lilian en Diana met de heren Diepstraten en Bal nader kennis 

gemaakt. Het enthousiasme van de nieuwe voorzitters en de deelnemers van het Wijkplatform 

wordt erg gewaardeerd. Het wijkplatform kan rekenen op de steun en hulp vanuit de gemeente 

Velsen indien nodig (om zaken in de wijk voor elkaar te kunnen krijgen). 

Floor Bal licht toe dat wijkplatforms gezamenlijk met één jaarplan kunnen gaan werken. 

Daarin kunnen de belangrijke onderwerpen verwerkt(en) worden. Hij geeft aan dat ideeën 

positief oppakken helpt om aan de voorkant problemen te voorkomen, zeer gewaardeerd 

worden. Daarnaast vond de heer Bal het misschien een goed idee om met Wijkplatform 

IJmuiden-Noord een gesprek aan te gaan om wellicht samen aan verschillende initiatieven te 

gaan werken die de beide wijken raken. De heer Bal is altijd bereid om input te geven, maar 

houdt zich wel op de achtergrond. 

 

8. Jaarplan/werkplan 

Lilian licht toe dat  bij het maken van het jaarplan de input van iedereen noodzakelijk is. Wij 

kunnen meer naar de toekomst gaan kijken en bijvoorbeeld meedenken aan toekomstige 

plannen in de gemeente. Maar ook project Pontplein(-Park), participatie en 

sociaalmaatschappelijke onderwerpen leven in onze gemeente. 

Het is belangrijk om in het nieuwe jaar als Wijkplatform meer bekendheid te krijgen. Veel 

buurtbewoners weten niet wat wij doen en waar we ons mee bezig houden. Voor de Participatie 

is het nodig dat men elkaar kent, elkaar weet te vinden en weet wat er speelt. Op deze manier 

kunnen wij sneller achter mogelijke problemen komen en bij aanknopen.  

Elisa gaf aan dat zij voor haar werk bij veel onderen thuiskomt. Zij heeft opgemerkt dat veel 

ouderen veel eenzaamheid ervaren. Het leek haar daarom een goed idee om dit onderwerp 

tijdens de Wijkteam vergadering te bespreken, en wellicht vanuit daar passend initiatief te 

bedenken. 

Diana gaf aan, dat wij ook flyers in de vorm van wenskaarten kunnen versturen.  

Lilian lijkt het een goed idee om online wat actiever te zijn of een bericht in de krant te 

plaatsen. 

Janneke gaf aan dat wij ook van de wijkmobiel gebruik kunnen maken. Zo kun je meer fysiek 

aanwezig zijn, de informatie verstrekken en flyeren.  

9. Rondvragen 

Lilian vroeg toelichting m.b.t. overlast ter hoogte van Zeeweg 236 (kozijnenboer). De heer 

Koning gaf aan dat de overlast door de gemeente opgelost is.  
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10.  Sluiting 

De vergadering wordt gesloten door voorzitter Lilian Schenk. 

11. De volgende vergadering 

Naar verwachting zal de volgende vergadering via Zoom zijn. 

Datum: op 17 februari 2021 

Tijdstip: 19uur30 

 

Planning vergadering 2021: 

Woensdag 21 april 

Woensdag 16 juni 

Woensdag 15 september 

Woensdag 17 november 

 

 

 

 

 


