Wijkplatform IJmuiden-Zuid

Notulen Wijkplatform IJmuiden-Zuid
Woensdag 21 april via Zoom
Aanwezig namens het Wijkplatform:
Mw. L. (Lilian) Schenk, voorzitter
Mw. M. (Marloes) van der Vijver-Zwart, penningmeester
Mw. J. (Janneke) Kiekebos-Meijns
Mw. E. (Elisa) Strating
Mw. E. (Enikö) Kardkovâcs
Hr. R. (Ron) de Koning
Belangstellenden/Bewoners IJmuiden-Zuid
Hr. F. (Floor) Bal, wijkwethouder
Hr. J. (Johan) Zwakman, voorzitter Wijkplatform IJmuiden-Noord
Afgemeld/Afwezig
Hr. (Peter) Koridon
Mw. M. (Mariëlle) Verschoor
Mw. G. (Gerda) Bauritius
Mw. (Monique) v.d. Hulst
Mw. P. (Paula) Meinema
Hr. W. (Willem) Bastmeijer
Hr. B. (Ben) Hendriks
Mw. K. (Kitty Wolfs
Hr. S. (Sige) Bart
Agenda
1. Opening
De vergadering wordt door Lilian Schenk geopend en zij heet allen welkom.
Helaas nog via Zoom. Volgende keer hopelijk weer in de Spil.
2.Mededelingen en vaststellen agenda
Er worden geen agendapunten meer aangeleverd, dus is de agenda vastgesteld.
Lilian vertelt nogmaals, dat Romy vd Bos verhuisd is naar Haarlem en van de
verzendlijst wordt verwijderd.
Er wordt ook even stilgestaan bij het overlijden van Carla Zwart. Marloes is de
dochter en wordt sterkte voor de komende tijd toegewenst. Carla zal ook van de
verzendlijst verwijderd worden.
3. Notulen laatste vergadering d.d. 17 februari 2021
Ron de Koning heeft een vraag over eenzaamheid. Dit wordt vermeld bij het
verslag van het Wijkteam IJmuiden-Noord en IJmuiden-Zuid. Hij wil graag weten
hoe dit onderwerp wordt aangepakt. Lilian legt uit, dat bij het Wijkteam
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onderwerpen worden besproken met de relatiemanager van de gemeente
Velsen, woningbedrijven, politie, Boa’s, sociaal wijkteam en de afgevaardigden
van wijkplatform IJmuiden-Noord en IJmuiden-Zuid. De Wijkplatforms kunnen
onderwerpen inbrengen en ook vanuit de gemeente of de andere actoren
kunnen onderwerpen aangedragen worden. Het Wijkteam is 10 jaar geleden
ontstaan nadat de actoren (woningbedrijven, politie, sociaal wijkteam) niet meer
op de Wijkplatformvergaderingen aanwezig konden zijn. De relatiemanager heeft
het onderwerp eenzaamheid ingebracht om te kijken wat de diverse actoren en
wijkplatforms horen aan signalen uit de wijk. Er wordt al aandacht aan
geschonken door het sociaal wijkteam en de woningbedrijven. Met elkaar
bespreken hoe we iets voor de eenzame bewoners kunnen betekenen.
Ron wil zich daar graag voor inzetten. Janneke zal bij de eerstkomende
vergadering van het Wijkteam dit aangeven. Er moet leiding gegeven worden
vanuit één centraal punt anders loop je elkaar voor de voeten. Actie Janneke
Er werd ook gesproken over splitsing van woningen in diverse kamers of
appartementen. Deze worden dan meestal verhuurt aan arbeidsmigranten en zo
worden woningen onttrokken aan het woningbestand. Een vervelende situatie,
omdat er zoveel krapte is op de woningmarkt en ook de parkeeroverlast neemt
toe. Floor legt uit, dat dit door de gemeente wordt onderkent. De gemeente kan
er niet altijd tegen optreden. Bij nieuwbouw wordt een clausule opgenomen, dat
de koper ook daadwerkelijk de woning gaat betrekken. De gemeente werkt aan
een goede oplossing.
Elisa geeft aan door drukte in haar praktijk (ergotherapeut) o.a. door toename
Covid-19 longpatiënten niet meer de energie en tijd kan opbrengen voor het
Wijkplatform en daarmede aangeeft, dat dit de laatste vergadering is waarin zij
aanwezig kan zijn. Elisa wordt door Lilian hartelijk bedankt voor haar inzet.
Actie: Elisa verwijderen uit ledenbestand
Ron vraagt n.a.v. punt 6 hoe het staat met de enquête waar Diana mee bezig is.
Diana heeft contact gehad met de gemeente over de enquête en ook met
Streetcornerwork en SportSupport. Er was al iemand bezig met het ontwikkelen
van een enquête. Diana sluit zich hierbij aan. Diana wil nog een gesprek met
Floor Bal.
Hiermede worden de notulen vastgesteld.
3.1 Roulatieschema notuleren
Diana heeft aangegeven vanwege drukke werkzaamheden en privé graag een
roulatiesysteeml voor het notuleren te willen. Wie wil af en toe ook notuleren?
Graag aanmelden bij Diana. Marloes wil 16 juni notuleren. Vanwege ziekte Diana
notuleert Janneke vanavond. Actie allen
4.1 Actielijst: Jaarplan
Het Jaarplan 2021 heeft iedereen ontvangen. Niemand heeft nog andere
onderwerpen of aanvullingen opgegeven. Het Jaarplan is verzonden naar de
gemeente. Het Jaarplan dient als een leidraad voor 2021.
4.2Budget Wijkplatform 2021
Lilian meldt, dat het aangevraagde budget vaan € 1500, = is toegekend.
5. Bijeenkomsten werkgroepen
Janneke is naar het Wijkteam geweest. In het kort vertelt zij wat er besproken is.
Judith Goldberg, de wijkrelatiemanager, heeft sinds 1 januari nog slechts 16uur
per week. Daarin moet zij alles, wat zich op haar gebied voordoet in de
gemeente Velsen, proppen. De Wijkteamleden schrikken daarvan en zijn het
unaniem eens, dat er veel meer uren zouden moeten komen om het wijkwerk
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goed te organiseren en te regelen. Er is een digitale busreis langs 4 gemeenten
geweest en daaruit bleek, dat die gemeenten meer relatiemanagers en
mankrachten ter beschikking stellen. Waar mogelijk zal dit ook gezegd worden.
Er worden fietsen voor de Hema neergezet. Dat is niet veilig en mag ook niet.
Judith zal dit doorgeven aan Handhaving. De bestrating is nog steeds erg
ongelijk. Judith geeft dit door aan afdeling Onderhoud. Ook wordt er regelmatig
op de stoep voor de winkels gefietst.
Er is veel drugsoverlast in IJmuiden o.a. Velserduinplein en bij het zwembad wat
betreft onze omgeving. De recherche gaat onderzoek doen in de gemeente
Velsen naar de drugssituatie in heel Velsen.
De jeugdoverlast Pruimenboomplein wordt besproken. Zie verder punt 6.
Het plan Pont tot Park wordt besproken. Veel van plannen in een eerdere visie
komen hierin terug. Zie verder punt 7.
Jiri de Waal geeft een presentatie van het voorgenomen systeem tot
verandering van het huisvuilafhaalsysteem. Zie verder onder punt 9.
Dit waren de belangrijkste onderwerpen.
6. Ontwikkelingen eerdere bespreekpunten
6.1. Jeugdoverlast
De afgelopen maanden is het rustig geweest qua jeugd, maar nu de het weer
langer licht is en de temperaturen aangenamer worden komen ook de groepen
jongelui weer naar buiten. De groep is een jaartje ouder geworden en dat is ook
te merken. Een groepje intimideert de bewoners van de appartementen, die zich
daardoor minder veilig voelen. De avond voor de vergadering is een glaspaneel
van de balkonbeglazing gesneuveld. Dit maakte veel indruk, maar gelukkig
bleek een aantal dagen later, dat het een technische fout in het paneel betrof. De
kleinere kinderen in het speeltuintje worden weggejaagd. Er is vanuit de
gemeente veel aandacht hiervoor. Per 1 april zijn er jeugd Boa’s in dienst
gekomen. Zij hebben geleerd hoe deze jongelui te benaderen. De politie en
Handhaving zullen ook weer meer controleren.
De gemeente heeft het buurtinitiatief voor plantenbakken goedgekeurd zodat er
een grote bloembak van 2x2 m komt op het plein. Marion de Vries van
Woningbedrijf VelisonWonen weet te vertellen, dat het de bedoeling is een hek
te plaatsen naast de speeltuin zodat de vluchtroute naar de Tuindersstraat
wordt afgesloten. Er wordt nog naar budget gezocht. Een perk op het plein
wordt flink vergroot zodat de jeugd niet vlak voor het appartement kan staan. Er
wordt dus veel geïnvesteerd om de jeugdoverlast te verminderen.
6.2 KPN-terrein: overlast koplampen auto’s/aanpassing begroeiing
Na het laatste overleg met de architect van de gemeente is er op heel korte
termijn een dubbele rij olijfwilgen geplant. Deze zijn ook gebruikt op het
Velserduinplein. Deze wilgen hebben de eigenschap snel te groeien en voor de
herfst zouden deze struiken dan de hinderlijke lichten van de parkerende auto’s
tegen moeten houden. De bewoners zijn blij met deze oplossing en zullen het
groeiproces kritisch volgen.
6.3 Binnenhaven: parkeerproblematiek. Afzetting terrein Zorgbalans
Een ambtenaar van Verkeerszaken heeft in de avond een rondje gereden in de
Binnenhaven om de parkeeroverlast te verkennen. In het najaar is er ook een
nachtelijk onderzoek geweest. Het is verder nog in ontwikkeling en evt. plannen
volgen later. Op een gegeven moment heeft de gemeente het terrein van
Zorgbalans afgezet met boomstammen zodat er niet meer geparkeerd kon
worden. Er was een gevaarlijke situatie ontstaan met auto’s, die over een flink
3

stuk de weg opkwamen vanaf het terrein. Tegen deze afzetting werd door
omwonenden fel geprotesteerd. Doordat de gemeente het niet van tevoren had
aangegeven is deze blokkade weer opgeheven, maar wel met 1 ingang/uitgang
zodat de veiligheid beter gewaarborgd is. Dit wordt bij evt. plannen
meegenomen in de besluitvorming. Wordt dus vervolgd.
7. Gebiedsvisie “van Pont tot Park”
De gebiedsvisie van Pont tot Park is een nog niet vastomlijnd document vanuit
B en W hoe IJmuiden verbeterd kan worden wat betreft uitstraling, woningbouw,
bereikbaarheid en winkelcentrum Lange Nieuwstraat.
Tijdens een gezamenlijke vergadering van Wijkplatform Noord en Zuid hebben
ambtenaren de visie uitgelegd.
Te beginnen bij het Pontplein is er een mogelijkheid appartementen te bouwen
op het terrein van het Politiebureau. Dat wordt in de visie afgebroken zodat
ruimte voor appartementen komt.
Het Plein 1945 wordt een horecaplein. De winkels aan de oostzijde schuiven op
naar het westen. Het verkeer uit de Noostraat gaat dan achter de winkels langs
of richting de Kalverstraat. De bibliotheek zou evt. verplaatst kunnen worden
naar dit plein of naar de Lange Nieuwstraat (voormalig VenDpand).
Het parkeerterrein achter de Hema wordt bebouwd met appartementen.
De winkels worden geconcentreerd tussen Marktplein en Velserduinweg.
De woningen en flats in de Rivierenbuurt worden gerenoveerd. Sommige flats
worden mogelijk gesloopt en herbouwd.
Woningbedrijf Velsen en VelisonWonen kunnen zich vinden in deze plannen.
Door de vele extra woningen komen er ook meer auto’s. Een mogelijk idee is
een ondergrondse parkeergarage bij Plein 1945 en Velserduinplein.
Het is een ambitieus plan waar o.a. bewoners en wijkplatforms nog inspraak in
hebben. Op het 1e gezicht ziet het er in zijn algemeenheid goed uit. Zorgen zijn
er over toenemend verkeer. De doorstroming om IJmuiden in- en uit te rijden.
Het Wijkplatform IJmuiden-Noord heeft grote bezwaren tegen het bouwen van
appartemententorens langs het kanaal.
Het Wijkplatform IJmuiden-Zuid wil graag de groenstrook tussen
Heerenduinweg en de duinen behouden. Het maakt de overgang van duinen
naar bebouwing vloeiend. Huizenbouw in dit park zou dit verstoren. Het wordt
door bewoners als recreatie gebruikt. De bestaande flats aan de Noordkant
zouden evt. vervangen kunnen worden door hogere nieuwbouw.
Het is belangrijk de ontwikkelingen in de gaten te houden en gebruik te maken
van de mogelijkheden tot participatie.
8. Stadsschouwburg Velsen/kickstart Cultuurfonds
De Stadsschouwburg heeft een bijdrage gekregen van het cultuurfonds om
zodra het mogelijk is snel te kunnen starten met voorstellingen. Er heeft een
verbouwing plaats gevonden, stoelen zijn anders geplaatst, de foyer is
aangepast om Coronaproof open te gaan. De schouwburgbezoekers moeten
zich daardoor veilig en comfortabel voelen. Het buitenterras is vergroot. Daar
kunnen schouwburgbezoekers gebruik van maken, maar het is een
uitdrukkelijke wens, dat ook buurtbewoners gebruik kunnen maken van het
terras. Zodra het mag zal de schouwburg zijn deuren wijd openzetten om de
bezoekers weer te mogen ontvangen.
9. Plan betalen per ingeworpen kilo afval per huishouden.
In de Wijkteamvergadering heeft Jiri de Waal (gemeenteambtenaar) het één en
ander vertelt over een voornemen om restafval in de gemeente Velsen per
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ingeworpen kilo per huishouden te belasten. De gemeente wil het aanbod van
restafval in 2020 van 200kg per huishouden terugbrengen naar 100 kg in 2025 en
30 kg in 2030. Het restafval bestaat uit 24% werkelijk restafval en de resterende
76% bestaat uit te scheiden afval, o.a. plastic, glas, papier, textiel, enz. Door
goed te scheiden is er dus veel winst te behalen. Voor iedere keer dat de
ondergrondse minicontainer wordt geopend wordt het ingeworpen restafval
geregistreerd door een pasje gebonden aan een bepaald huishouden. N.a.v. het
ingeworpen restafval zal een rekening naar dat huishouden gaan. Hoe meer er
dus gescheiden wordt des te minder restafval en daardoor weer een lagere
rekening. Dit moet de Velsenaren stimuleren minder restafval aan te bieden.
Huishoudens met veel medisch afval (o.a. incontinentiemateriaal en stoma’s)
zullen een compensatie krijgen. Er komen 60 liter huisvuilzakken en 30 liter
huisvuilzakken. Geleidelijk aan zullen er ondergrondse containers komen waar
een opening is voor het aanbieden van een kleine afvalzak(30lr) en grote
afvalzakken (60 Lr). De kleine afvalzakken kunnen dan aangeboden worden
tegen een lager tarief.
Grofvuil ophalen zal niet meer gratis zijn. Wegbrengen naar de
Amsterdamseweg blijft wel gratis.
Er zijn voor-en nadelen aan dit systeem. Er bestaat kans, dat bepaalde mensen
zich willen onttrekken aan dit systeem en hun restafval naast de afvalcontainer
plaatst i.p.v. het in te werpen of ergens gaan dumpen.
Het plan is al met de raad besproken. Het is de bedoeling op korte termijn in
gesprek te gaan met inwoners van Velsen om het draagvlak onder de bevolking
hiervoor te peilen. Tenslotte zullen dan tarieven worden vastgesteld.
10. Rondvraag
Enikö: vertelt, dat zij een folder in de bus heeft gekregen, waarin stond, dat er
belangstelling was voor haar huis als zij het wilde verkopen. Enikö huurt echter
van het Woningbedrijf en vraagt zich af of zo’n folder wel mag. Het antwoord is,
dat dit meer in de gemeente gebeurd en niet verboden is. Eigenlijk is het een
soort van reclame.
Enikö vertelde ook nog, dat er zich een naar, bloedig incident heeft voorgedaan
in het trappenhuis naast haar. Ambulance en politie hebben hulp verleend.
Johan: vertelt dat het Wijkplatform IJmuiden-Noord sinds een jaar of 3 een
attentie geeft voor iemand, die zich nuttig heeft gemaakt in de wijk. Zo heeft b.v.
een bewoner, die bloembakken had geplaatst en de beplanting bijhield een
attentie gekregen. Zo kwam hij kortgeleden 2 meisjes tegen, die druk waren met
zwerfafval opruimen. Johan vertelde, dat dit met een papierprikker handiger en
hygiënischer was. Hij wilde deze meisjes een papierprikker cadeau doen
namens het WPF. Johan werd gewezen op de Beestenbende. Als deze meisjes
zich aansluiten bij de Beestenbende krijgen zij een papierprikker. En misschien
kunnen zij op school leerlingen activeren om ook aan te sluiten bij de
Beestenbende. Johan zal dit doorgeven aan deze meisjes, die goed bezig zijn.
11.Sluiting
Lilian bedankt allen voor hun aanwezigheid en inbreng en sluit deze Zoomvergadering.
Volgende data vergaderingen Wijkplatform IJmuiden-Zuid:
16 juni- 15 september en 17 november hopelijk in de Spil en anders via Zoom.
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Wijkplatform IJmuiden-Zuid

Actielijst Wijkplatform IJmuiden-Zuid
Datum:
21-04-2021

21-04-2021
21-04-2021

Onderwerp:
Volgende wijkteamoverleg doorgeven, dat
Ron belangstelling heeft voor project
Eenzaamheid
Ledenbestand bijwerken. Elisa Romy en
Carla verwijderen.
Gevraagd notulisten voor roulatieschema

Actie:
Janneke

Status:
Loopt

Diana

Loopt

Allen

Loopt
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