Wijkplatform IJmuiden-Zuid

Notulen Wijkplatform IJmuiden-Zuid
Online via Zoom, woensdag 23 juni 2021, aanvang 20:00

AANWEZIG NAMENS WIJKPLATFORM:
Mw. L. (Lilian) Schenk, voorzitter
Hr. R.(Ron) de Koning
Hr. W. (Willem) Bastmeijer
Mw. E. (Enikö) Kardkovâcs
Mw. J. (Janneke) Kiekebos-Meijns
Hr. J. (Johan) Zwakman, voorzitter Wijkplatform IJmuiden-Noord

Afwezig/afgemeld:
Mw. M. (Marloes) vd Vijver
Hr. P.J. (Peter) Koridon
Mw. G. (Gerda) Bauritius
Mw. M. (Monique) van der Hulst
Mw. P. (Paula) Meinema
Mw. M. (Mariëlle) Verschoor
Hr. F. (Floor) Bal, wijkwethouder
Hr. B.(Ben) Hendriks, PvdA
Mw. K. (Kitty) Wolfs, Velsen Lokaal
Hr. S. (Sige) Bart, LGV

1. Opening
Lilian opent de vergadering en heet de aanwezigen achter het scherm van harte welkom.
Helaas nog steeds via Zoom.
Lilian begint vervolgens met de mededeling, dat Marloes zich heeft afgemeld. Wie wil er
vanavond notuleren? Janneke biedt aan dit keer te notuleren. Hopelijk notuleert Marloes
de volgende vergadering.
2. Mededelingen en vaststellen agenda
Lilian en Diana zijn in september begonnen als voorzitter en vicevoorzitter. Diana heeft
een baan gekregen bij de gemeente Velsen. Voorwaarde was, dat Diana stopte met het
Wijkplatform om niet met 2 petten aanwezig te zijn. Diana vindt het erg jammer, dat zij
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deze beslissing moest nemen, maar het is niet anders. Zij was met veel plezier en
toewijding bezig met het Wijkplatform. Lilian bedankt haar dan ook voor haar inzet.
We zoeken nu iemand, die Diana als vicevoorzitter vervangt. Ron wil zich daarop
beraden. Janneke biedt aan Ron het één en ander te vertellen wat deze taak inhoudt. Zij
zullen daar een afspraak voor maken.
Ron vraagt zich af of er paaltjes geplaatst kunnen worden bij de kozijnenboer op de
Zeeweg.
Ron heeft de vergadering via Zoom bijgewoond over de renovatie Zeeweg. Hij heeft daar
de notulen en het definitieve ontwerp van ontvangen.
Daaruit blijkt, dat bij de Zeeweg ter hoogte van de kruising met de Cederstraat het
zebrapad wordt aangepast met een vluchtheuvel in het midden.
Het zebrapad ter hoogte van de Lariksstraat gaat verdwijnen ondanks protesten van
bewoners. De gemeente wil dit zebrapad laten verdwijnen, omdat er bij de kruising met
de Heerenduinweg ook een zebrapad aanwezig is. Tevens is er geen ruimte voor een
zebrapad, omdat er een vluchtheuvel in het midden moet komen en de Zeeweg is te smal
op dit punt.
Bewoners zijn hier absoluut niet blij mee. Janneke geeft aan, dat al in een vroeg stadium
het Wijkplatform heeft laten weten, dat bewoners dit zebrapad niet kwijt willen. Een
teleurstellende uitkomst dus en Ron vraagt zich af of hier nog iets tegenin gebracht kan
worden. Bewoners hebben ook het idee, dat er te hard wordt gereden. Er zijn metingen
verricht en die geven aan, dat er niet harder dan de toegestane 50 km wordt gereden.
Bewoners houden het gevoel, dat er door hard optrekken te snel wordt gereden.
De agenda wordt vastgesteld. Er worden geen extra punten ingebracht.

3. Notulen vorige vergadering d.d. 21 april 2021
De notulen worden ongewijzigd vastgesteld.

4. Behandeling actielijst
Gevraagd notulist blijft staan. Andere 2 punten kunnen vervallen.
Vervanging Diana komt erbij.

5. Verslag werkgroepen
Janneke vertelt, dat er een werkgroep Eenzaamheid is. Deze heeft 3x digitaal vergaderd.
Janneke is bij deze vergaderingen aanwezig geweest en daarover al vertelt in de vorige
Wijkplatformvergadering. Nu is er een bijeenkomst, waarbij 75+ bewoners van Velsen
worden uitgenodigd. Enikö wil wel naar deze bijeenkomst toe. De vergadering vindt
plaats in Velserbroek. Voor vervoer kan gezorgd worden.
Binnenhaven: De meeste onderwerpen zijn afgehandeld. Er blijven 2 belangrijke punten
over: parkeeroverlast en jeugdoverlast. Aan het onderwerp parkeren wordt door afdeling
verkeer nog steeds aandacht gegeven. Regelmatig gaat een medewerker door de wijk om
de parkeerdruk te meten. Het is een gevoelig onderwerp, dat goed voorbereid moet
worden. Het gaat nu niet meer alleen om een evt. Parkeerverbod aan de Noordzijde
Appelboomstraat, maar om de parkeerproblematiek in de Binnenhaven. Janneke blijft
het volgen.
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De jeugdoverlast neemt weer toe nu de dagen langer worden en de jongelui langer op
straat hangen. De afdelingen Handhaving en politie komen dagelijks controleren.
Jeugdboa’s gaan in gesprek met de jongelui en probeert ze naar activiteiten te krijgen. De
doorgang naar de Tuinderstraat wordt definitief afgesloten met een hek. Hierdoor is
overlast in de poorten voor bewoners en een vluchtroute voor de jongelui opgeheven.
Opening Stadspark
De bouwprojecten aan het Stadspark zijn klaar. Het stadspark is ingericht. Om dit
feestelijk te vieren waren naast allerlei genodigden ook de Wijkplatforms Zee-en
Duinwijk, IJmuiden-Noord en IJmuiden-Zuid uitgenodigd. Janneke is namens ons
wijkplatform gegaan. Zij is verbaasd over de hoeveelheid huizen (1-gezins en
appartementen) die er zijn gebouwd. Het park is mooi geworden met speeltoestellen,
paden en mooie aanleg van gras en bloemen. Wethouder Floor Bal mocht een mooi
insectenhotel onthullen. De Wijkplatforms mochten bloemzaad zaaien. Het is een mooi
project geworden en een aanwinst voor IJmuiden.
De wijkmobiel komt 22 juli op de markt in IJmuiden van 10.00u tot 12.00u. Bewoners
kunnen dan laagdrempelig vragen stellen aan politie, handhaving, woningbedrijven,
groenvoorziening, gemeente en wijkplatform IJmuiden-Noord en Zuid. Ron, Enikö en
Willem geven aan dan aanwezig te zijn.
Overige Wijkplatforms:
Er is overleg tussen de gemeente en de Wijkplatforms. Er is een optie om de
Wijkplatforms gezamenlijk te laten optrekken. Wel wordt er per Wijkplatform een
Jaarplan verwacht en vaststelling financiën bestaan. Maar er zijn overstijgende
problemen zoals b.v. drugs, zwerfvuil, jeugd en verkeersveiligheid die gezamenlijk
kunnen worden opgepakt, maar er zijn ook specifieke onderwerpen zoals b.v. overlast
TataSteel, die slechts in één Wijkplatform spelen.
Er is volgende week donderdag, 24 juni, een gesprek gepland met Arie Verburg van de
gemeente. Johan zegt nog dat dit College werkt aan participatie en de rol van het
Wijkplatform. In maart zijn er weer gemeentelijke verkiezingen en het is de vraag of
Velsen Lokaal dan weer in het College vertegenwoordigd is. Hoe zal het dan verder
gaan?

6. Invoeren tarief restafval HVC
De gemeente wil een recycle-tarief invoeren op restafval. De gemeente geeft aan, dat als er
goed gescheiden wordt, dat bewoners dan goedkoper uit zijn dan nu. Er moeten dan nog
wel ondergrondse afvalcontainers geplaatst worden, o.a. bij appartementen. Er wordt al
veel beter gescheiden sinds er meer ondergrondse containers bij zijn gekomen voor
papier, plastic en blik en glas.
De leden van het Wijkplatform zijn bang voor bijverschijnselen, die dit systeem kan
veroorzaken. Hierbij wordt gedacht aan dumping van restafval naast de containers, in
verkeerde ondergrondse containers werpen, dumping van restafval in de natuurgebieden.
Ook moet er gekeken worden hoe om te gaan met gezinnen met jonge kinderen, die veel
luiers bij het restafval hebben. Ook moet er gekeken worden naar medisch afval en
incontinentiemateriaal.
Johan is ook bang voor dumping van restafval. Hij is geen voorstander van het
recycletarief, maar pleit voor nascheiding restafval en plastic. HVC heeft hier echter niet
de installatie voor. Johan geeft ook aan, dat als je echt goed alles scheidt je heel weinig
restafval hebt.
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Ron geeft aan, dat er nu al vuil wordt ingegooid bij de kledingcontainers. Dit kan dan
alleen maar erger worden. De Boa’s moeten dan controleren, maar deze hebben er de
capaciteit niet voor.
De ondergrondse containers zijn ook vaak vol en dan zetten de mensen hun plastic
zakken naast de container. HVC heeft een capaciteitsprobleem.
Ron had een mailwisseling met Jiri de Waal over de chauffeur van een vuilniswagen. Jiri
gaat daar echter niet over. Ron moet hiervoor HVC benaderen.
In september komt dit onderwerp in de raad. De verwachting is dat de raad akkoord gaat
met het recycletarief. We zullen afwachten wat het effect is. Hopelijk zijn alle vervelende
voorgevoelens onterecht. Het Wijkplatform zal het blijven volgen.

7. Rondvraag
Ron gaat serieus kijken of hij vicevoorzitter wil worden. Als hij zich beschikbaar stelt wil
hij het ook 100% goed doen. Janneke zal afspraak maken met Ron om hem het een en
ander te vertellen over de taak.
Ron verbaast zich over het lage aantal leden, dat deelneemt aan de vergaderingen. Er zijn
altijd wel wat afmeldingen en sommige leden vinden via Zoom vergaderen niet fijn.
Willem verbaast zich over het verkeer, dat IJmuiden inrijdt. Inplaats van via de
kanaaldijk te rijden wordt toch de Lange Nieuwstraat gekozen. Daardoor is het erg druk
in het centrum. Ook geeft Willem aan, dat bij de afslag Poptaplantsoen een bord staat,
dat aangeeft hier af te slaan richting Zeewijk. Het is logischer als dit bord bij de
Julianabrug staat. Johan gaat hier actie op ondernemen.
Johan vertelt, dat hij de 1e tegel heeft geplaatst met de tekst “Hier begint de zee” samen
met Egbert Wilmink van de Rotary Groep in de Lange Nieuwstraat. De tegel dient om de
mensen bewust te laten worden dat alle zwerfvuil uiteindelijk in de zee terecht komt en
daardoor de oceanen vervuilen (plastic soup)! Het Wijkplatform IJmuiden-Noord gaat 10
van deze tegels plaatsen. Het Wijkplatform IJmuiden-Zuid gaat ook 10 tegels plaatsen.
Janneke zal Egbert 10 plaatsen aangeven waar een tegel geplaatst kan worden. Dit moet
bij een put zijn op een plek waar veel mensen of kinderen komen.
Wie een leuk idee heeft voor een plek in IJmuiden-Zuid kan dit mailen naar Janneke.
Nu de Spil definitief gesloten is heeft Wijkplatform IJmuiden-Noord in zalencentrum
“Velserduin” vergaderd aan het Velserduinplein. Kosten zaalhuur € 50, = en de
consumpties zijn ook duurder dan in de Spil. Evt. zal er meer budget aangevraagd
moeten worden. Dit jaar zijn er nog maar 2 vergaderingen dus zal het niet nodig zijn.
Johan heeft de vergadering zowel fysiek als via Zoom gehouden. Er waren mensen, die
niet durfden of fysieke beperkingen hebben. Een goede oplossing.
Enikö bedankt voor de bloemen, die zij na haar operatie heeft gekregen.
8. Sluiting
Lilian sluit de vergadering. Zij wenst iedereen een fijne zomer en evt. vakantie.

15 september is de volgende vergadering en Lilian zal deze ook, indien de
Coronaregels het toelaten, zowel fysiek met elkaar vergaderen en tevens via
Zoom.
Vergaderschema 2021
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Woensdag 15 september
Woensdag 17 november
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