Jaarplan 2016
Het Wijkplatform heeft zich in 2015 verder ontwikkeld als goede en betrouwbare gesprekspartner.
Hoewel we zien dat sommige partijen wat moeite hebben met de diepgaande en soms uitgesproken
betrokkenheid bij nieuwe ontwikkelingen in de wijk merken we ook dat juist deze betrokkenheid
wordt gewaardeerd. We hopen dat naast de gemeente en enkele woningcorporaties ook de
projectontwikkelaars, aannemers en andere stakeholders ons hierin gaan waarderen en ons blijven
betrekken bij nieuwe ontwikkelingen om gezamenlijk de leefbaarheid in de wijk te bewaken en te
verbeteren.
Voor 2016 heeft Wijkplatform IJmuiden-Zuid een aantal belangrijk speerpunten opgesteld;
Herinrichting Lange Nieuwstraat en Plein 1945
In het aankomende jaar zullen de diverse nieuwe fases voor het herinrichten van de Lange
Nieuwstraat een belangrijk aandachtspunt blijven. De realisatie van de eerste fase geeft ons veel
vertrouwen dat dit met een goed resultaat zal worden voltooid.
Ontwikkeling vml. KPN-terrein
Velison Wonen is op dit moment zeer ver gevorderd met de ontwikkeling van het vml KPN terrein.
Verwachting is dat de bouw medio eind 2016 kan starten. De nieuwbouwplannen hebben ook
gevolgen voor de omgeving zoals verkeer- en parkeerbeleid. We zullen ons hierin verder verdiepen
en zowel Velison Wonen als de gemeente Velsen informeren en adviseren.
Ontwikkeling Binnenhaventerrein
Projectontwikkelaar Synchroon heeft aangegeven dat het oorspronkelijke plan niet meer haalbaar is
en stelt voor het oorspronkelijke plan voor hoogbouw en appartementen aan de Appelboomstraat te
vervangen door 50 grondgebonden woningen. Het Wijkplatform is enthousiast over de nieuwe
plannen, maar ziet in het voorontwerp ook knelpunten. We hopen deze samen met de gemeente en
de projectontwikkelaar op te kunnen lossen.
Leefbaarheidsmonitor 2015
Naar aanleiding van de Leefbaarheidsmonitor 2015 heeft het Wijkplatform een zienswijze opgesteld.
Het Wijkplatform is op dit moment in afwachting van een uitnodiging om onze inbreng kenbaar te
maken in een informatiesessie van de gemeenteraad.
Verkeersveiligheid / 30 km Zone
Het Wijkplatform heeft een eerder een aantal kleine maatregelen voorgesteld waarmee we
bewustwording van bestuurders dat ze in een 30 km zone rijden te verhogen. Helaas heeft dit geen
gehoor gekregen bij de verantwoordelijke afdeling van de gemeente Velsen. Toch denken wij dat met
een aantal kleine aanpassingen de bewustwording van bestuurders en daarmee de
verkeersveiligheid in deze woongebieden kan worden verbeterd.
Ondersteunen van bewonersinitiatieven
De leefomgeving in de wijk wordt voor een groot deel bepaald door de bewoners zelf. Het
Wijkplatform wil bewoners meer betrekken bij hun wijk. Een goed instrument hierbij zijn

bewonersinitiatieven. Indien deze initiatieven een meerwaarde zijn voor de leefomgeving in de wijk
willen wij dit graag ondersteunen.
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