Wijkplatform IJmuiden-Zuid

Notulen Wijkplatform IJmuiden-Zuid
Online via Zoom, woensdag 17 februari 2021, aanvang 19.30 uur

AANWEZIG NAMENS WIJKPLATFORM:
Mw. L. (Lilian) Schenk, voorzitter
Mw. D. (Diana) Baltsar, vicevoorzitter
Mw. M. ( Marloes) van der Vijver-Zwart, penningmeester
Mw. J. (Janneke) Kiekebos-Meijns
Mw. E. ( Elisa) Strating
BELANGSTELLENDEN/BEWONERS IJMUIDEN-ZUID:
Hr. F. (Floor) Bal, wijkwethouder
Mw. K. ( Kitty) Wolfs, Velsen Lokaal
AFGEMELD/AFWEZIG
Hr. R. (Ron) de Koning
Hr. P. (Peter) Koridon
Mw. M. (Mariëlle) Verschoor
Mw. R. (Romy) v.d. Bos
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
Hr. B. (Ben) Hendriks, PvdA

Agenda
1. Opening
De vergadering werd door Lilian Schenk geopend. Ze heet alle aanwezigen welkom.
2. Mededelingen
Romy van den Bos is verhuisd naar Haarlem, en Carla Zwart opgenomen in een
verzorgingstehuis. Zij kunnen van de ledenlijst af. Lilian zal gaan verhuizen ( over een kleine 2
jaar) naar de Lagerstraat.
3. Notulen vorige vergadering 18 november 2021
Er zijn geen op- en of aanmerkingen, de notulen zijn vastgesteld.
4. Behandeling actielijst
Verkeerssituatie Binnenhaven
Er wordt vaak geparkeerd op plekken waar het niet wenselijk is. Hulpdiensten kunnen
woningen daardoor niet bereiken. Het wordt gedoogd.
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Binnenkort is dit ook een agendapunt in de gemeenteraad.
Parkeren nieuwe Vomar
Er zijn klachten binnengekomen, auto’s verlichten de flats in de Spaarnestraat/Merwedestraat.
Bewoners worden regelmatig verblind en kunnen bijvoorbeeld geen tv kijken.
Janneke is hiermee bezig. Door beplanting ( gras) zou het minder moeten worden.
Een oplossing zou zijn : hekken plaatsen met hedera erin. Of een dicht hek met boompjes
ervoor.
Burgerparticipatie/Wijkinitiatief een oplossing? Mailtje sturen naar alle betrokkenen, om het
probleem weer onder de aandacht te brengen.
5. Verslagen werkgroepen:
Het wijkteam:
Janneke geeft een toelichting. Tijden de wijkteam vergadering is gesproken over de slechte
bestrating en het ongewenst plaatsen van fietsen voor de ingang van de Hema.
Afvalpreventie , plannen in ontwikkeling. Hoe breng je afval inzamelen meer onder te
aandacht?
Info-pagina in Jutter wordt niet altijd goed gelezen.
Slim melden app van de Gemeente meer bekend maken. Sticker op de bak plaatsen zou een
optie kunnen zijn.
Vergadering Noord-Zuid:
Bewonersinitiatieven meer bekendheid geven.
Eenzaamheid in de wijk aanpakken.
Meer bekendheid genereren voor de Wijkplatforms ( Wijkmobiel, wijkschouw).
Er zijn minder woningen beschikbaar doordat huizen , als pensions worden ingericht voor
arbeidsimmigranten.
20 maart is de landelijke opschoon dag ( wandelen en tegelijk afval opruimen).
Monique wil graag wandelen met iemand en dan samen problemen signaleren in de wijk
(oproep via de Facebookpagina?).
6. Ontwikkelingen eerder bespreekpunten :
Enquête Jeugd
Enquêtes verspreiden via bijv. scholen om de mening te vragen door jongeren.
Gemeente vindt het geen goed idee, te weinig budget. Zij zijn van menig dat wijkplatforms
zich afzijdig moeten houden.
Lilian zegt dat wij wel ons steentje moeten bijdragen. Het wijkplatform mag zijn mening geven
en signaleren.
Er zijn extra budgetten beschikbaar vanwege de Corona crisis.
Iemand uitnodigen om te praten over de jeugd ‘overlast’( Gemeente Velsen, Stichting Welzijn
Velsen )? Diana pakt dit op.
7. Jaarplan, jaarverslag en financieel overzicht:
Deze stukken zijn definitief vastgestelde stukken.

8. Rondvraag :
Elisa: er kunnen suggesties worden aangeleverd voor de HVC app. Misschien handig om de
diverse systemen met elkaar te koppelen ( bijvoorbeeld slim melden app van de Gemeente).
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9. Sluiting:
De vergadering wordt gesloten door Voorzitter Lilian Schenk.
10. De volgende vergadering :
Naar verwachting zal de volgende vergadering via Zoom zijn.
Datum : woensdag 21 april 2021 om 19.30 uur.
Planning vergaderingen 2021 :
Woensdag 16 juni
Woensdag 15 september
Woensdag 17 november

.
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