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Jaarplan 2017
Voor 2017 heeft Wijkplatform IJmuiden-Zuid een aantal belangrijk speerpunten opgesteld;
 Herinrichting Lange Nieuwstraat en Plein 1945
In het aankomende jaar zal de laatste fase voor het herinrichten van de Lange Nieuwstraat een
belangrijk aandachtspunt blijven. De realisatie van de voorgaande fases geeft ons veel vertrouwen
dat dit met een goed resultaat zal worden voltooid.
 Ontwikkeling vml. KPN-terrein
De ontwikkeling van het vml KPN terrein door Velison Wonen is vertraagd . Verwachting is dat de
bouw eind 2017 kan starten.
We maken ons zorgen dat de ontwikkeling verder vertraagd zal worden door een beroepsprocedure
door DEKA-markt over het plan. We hopen dat DEKA markt inziet dat de ontwikkeling van het
terrein belangrijk is voor de omwonenden en de gemeente Velsen. Een beroepsprocedure tegen
het plan zou de leefbaarheid in de wijk ernstig aantasten en omwonden ernstig duperen.
 Ontwikkeling Binnenhaventerrein
Projectontwikkelaar Synchroon heeft een nieuw plan voor 50 grondgebonden woningen ontwikkeld
op het terrein aan de Appelboomstraat. Het Wijkplatform en de omwonenden zijn enthousiast over
de nieuwe plannen. Belangrijk aandachtpunt hier is de uitwerking van het parkeerbeleid. Hierover is
veel onduidelijk en wordt feitelijk onjuiste informatie gebruikt om het aantal te realiseren
parkeerplaatsen te onderbouwen Het Wijkplatform en diverse omwonenden hebben hier meerdere
malen duidelijkheid in gevraagd..
 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.
 Herstellen en in stand houden van Groenvoorziening / herplaatsen Bomen
Er is de afgelopen jaren veel kaalslag geweest van bomen en plantsoenen. Het is belangrijk dat er
weer nieuwe aanplant wordt aangebracht. In praktijk komt het nog wel eens voor dat verwijderde
bomen niet meer herplaatst kunnen worden als gevolg van kabels en leidingen in de grond. Het
Wijkplatform wil meer aandacht hebben voor het aanleggen van kabels en leidingen en het
(her)plaatsen van bomen, voordat er bomen gerooid gaat worden.
 Meer wijkbewoners betrekken bij de activiteiten van het Wijkplatform
Het Wijkplatform IJmuiden-Zuid bestaat maar uit een beperkt aantal betrokken medebewoners. We
zouden graag zien dat er meer, met name jonge en allochtone medebewoners zich aangetrokken
voelen mee te denken over de leefbaarheid in de wijk.
 Oversteekplaat Heerenduinweg thv Lindenstraat.
De betreffende oversteekplaats is uitgevoerd als Zebrapad. Dit zebrapad is slecht zichtbaar voor
automobilisten en leid regelmatig tot gevaarlijke situaties. Het Wijkplatform ziet graag dat deze
oversteekplaats aangepast gaat worden.
Het Wijkplatform blijkt een belangrijk instrument te zijn om de bewoners naar hun mening te vragen,
maar ook bewoners te informeren over zaken die in de wijk spelen.
Door op deze wijze samen met de gemeente Velsen op te trekken en de wijkbewoners actief te betrekken
over wat er in de wijk gebeurd, kan een goede invulling gegeven worden aan het door de Gemeente
Velsen gedragen burgerparticipatie.

