IJmuiden, 3 september 2021
Aan: gemeente Velsen en Bas de Groot
Betreft: Zienswijze Van Pont tot Park Wijkplatform IJmuiden-Zuid

Beste raadsleden, beste Bas,
N.a.v. de Zienswijze van Wijkplatform IJmuiden-Noord kan Wijkplatform IJmuiden-Zuid mededelen,
dat wij hier grotendeels achter staan.
Wij vinden het belangrijk, dat de bibliotheek in het pand van VenD komt met aanvullende
voorzieningen, die weggevallen zijn door het sluiten van buurtcentrum de Spil. Ook zien wij hier heel
graag een ontmoetingscentrum voor de jeugd en in bijzonder de jeugd van 12 tot 18 jaar.
Wat betreft het winkelcentrum zou het in onze ogen een goed idee zijn om alle winkels te
concentreren op het Marktplein door het bouwen van een winkelmall.
Parkeren kan ondergronds, maar ook heel goed op het Velserduinplein. De te lopen afstand is
beperkt.
Het verplaatsen van winkels en in 1e instantie het tijdelijk verplaatsen van winkels op het Marktplein
naar elders is heel ingrijpend, maar zonder toekomstvisie en investeringen komen we niet verder.
De vrijgekomen winkelpanden op de Lange Nieuwstraat kunnen omgebouwd worden tot woningen!!
Het Wijkplatform IJmuiden-Zuid onderstreept volkomen het standpunt van IJmuiden-Noord, dat het
park langs de Heerenduinweg zeker moet blijven.
Een heel goede optie is het afbreken van de bestaande flats langs de Herenduinweg en hogere
appartementsgebouwen terug te bouwen. Deze worden zeer aantrekkelijk door een prachtig uitzicht.
De flatgebouwen aan de Lange Nieuwstraat zijn ook al van pas na de oorlog en aan vernieuwing toe.
Ook deze kunnen dan met 1 of 2 woonlagen extra opnieuw opgebouwd worden.
Misschien is het zelfs een idee om enkele blokken dwars te bouwen zoals aan het Stadspark. Daar is
op betrekkelijk weinig oppervlakte veel woningen gerealiseerd. Dan zal de laagbouw tussen Lange
Nieuwstraat en Rijnstraat moeten verdwijnen, maar blijft er nog een redelijk aantal sociale eengezins
woningen over.
De gemeente heeft als opdracht woningen te bouwen en dat is ook hard nodig, maar of dat allemaal
in IJmuiden moet vragen bewoners zich af. IJmuiden is al tamelijk compact gebouwd. Bewoners
maken zich zorgen over parkeren en mobiliteit. Nu staat het verkeer al regelmatig stil en is IJmuiden
niet uit te komen. Met meer huizen ook meer bewoners met auto’s. En die moeten ook nog
parkeren, liefst voor de deur.
Misschien is het een idee in iedere wijk parkeerpleinen te creëren met grastegels. De straten
parkeerverbod. Alleen met ontheffing (invalideparkeerplaats) mag in de straat geparkeerd worden.
En bestemmingsverkeer natuurlijk.
Het zal wennen zijn om een aantal meters te moeten lopen, maar alles went en dan weet men niet
anders. Goed voor de lichaamsbeweging. Veiliger straten door weinig verkeer.
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Dit zijn de belangrijkste aanvullingen op de Zienswijze van IJmuiden-Noord.
In de toekomst zal toch per gedeelte van de gemeente een plan worden verwezenlijkt en dan vindt
eerst nog weer inspraak plaats.
Veel sterkte en wijsheid met het vaststellen van het Plan van Pont tot Park.
Vriendelijke groet namens Wijkplatform IJmuiden-Zuid,
Janneke

Janneke Kiekebos-Meijns
Tel: 06-13434727
E-mail: j.kiekebos.meijns@gmail.com
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