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Het Wijkplatform IJmuiden-Zuid 

Het Wijkplatform bestaat uit betrokken wijkbewoners die weten wat er in de wijk gebeurd en wat 

door de bewoners van de wijk belangrijk wordt gevonden. Het Wijkplatform werkt samen met de 

gemeente Velsen, woningcoöperaties en andere partijen in de wijk en is voor de gemeente een 

belangrijke gesprekspartner. Het Wijkplatform heeft een signalerende en adviserende rol jegens de 

gemeente en (voor) de bewoners van de wijk.   

Vergaderingen 

Het Wijkplatform vergadert een aantal keer per jaar. In verband met de Covid-19 crisis zullen de 

eerste vergaderingen van 2021 naar alle waarschijnlijkheid via Zoom plaatsvinden. Als de 

omstandigheden het toelaten, zullen de vergaderingen op een fysieke locatie plaatsvinden. De 

vergaderingen zijn openbaar toegankelijk, maar worden veelal door de leden bezocht.    (die zich 

daartoe vooraf aanmelden.) Voorafgaande aan een vergadering wordt een agenda opgesteld door de 

voorzitter. Ook kunnen agendapunten zowel voorafgaande aan een vergadering als tijdens een 

vergadering worden aangedragen. Van de vergaderingen worden notulen gemaakt, die onder de 

leden en belangstellenden worden gedeeld en ook op de website 

www.wijkpatforms.velsen.nl/ijmuiden-zuid worden geplaatst. Berichten worden ook geplaatst op de 

Facebookpagina www.facebook.com/wijkplatformijmuiden-zuid. 

Budget 

Jaarlijks wordt er bij de gemeente budget aangevraagd door het Wijkplatform. De penningmeester 

maakt jaarlijks een verantwoording voor de inkomsten en uitgaven, die ook met de gemeente wordt 

gedeeld.  

Professionalisering jaarplan 



Tijdens de laatste vergadering(en) van 2020 is gesproken over het op te stellen jaarplan. Het idee is 

om dit te professionaliseren en bij het opstellen samen met de andere wijkplatforms op te trekken. 

Veel onderwerpen spelen in meerdere wijkplatforms en/of overlappen elkaar al dan niet. Ook is het 

verstandig en zinvol als alle wijkplatforms een zelfde idee hebben bij een jaarplan en alle jaarplannen 

middels een zelfde insteek en lay-out zijn opgesteld. Voor 2021 stelt Wijkplatform IJmuiden-Zuid nog 

naar eigen inzicht zijn jaarplan op, aan de hand van speerpunten. De verwachting voor 2022 is dat dit 

samen met de andere wijkplatforms zal worden opgepakt en verder geprofessionaliseerd zal worden.  

Speerpunten 

Het Wijkplatform IJmuiden-Zuid heeft voor 2021 een aantal speerpunten opgesteld. Hieronder 

volgen de speerpunten (niet in volgorde van urgentie) met een beknopte toelichting: 

Veiligheid: hierbij kan gedacht worden aan algemene veiligheid in de wijk, maar ook drugs-en 

jeugdoverlast. 

Verkeer: hierbij kan gedacht worden aan huidige verkeersonveilige dan wel onwenselijke situaties, 

aangekondigde aanpassingen in en aan de verkeerstromen etc.  

Parkeren: de wijk kent door het toenemende aantal auto’s (zoals overigens voor vrijwel alle wijken 

geldt) parkeerproblemen. Er is een tekort aan parkeerplaatsen, waardoor dikwijls auto’s op niet 

daarvoor aangewezen plekken worden geparkeerd. Het Wijkplatform heeft een signaalfunctie en 

kaart specifieke problemen bij de gemeente aan. Dit onder meer zodat de uitvoerende diensten van 

de gemeente indien mogelijk acties kunnen ondernemen, bijvoorbeeld door het plaatsen van 

paaltjes en aanbrengen van parkeermarkeringen en bebording.  

Nieuwbouw: dit onderwerp spreekt voor zich. In 2020 zijn diverse nieuw(e)bouwprojecten in de wijk 

afgerond. Daaruit voortvloeiende problemen (bijvoorbeeld onafgemaakte wegen/stoepen etc.) 

worden door het Wijkplatform scherp in de gaten gehouden. Waar nodig maakt het Wijkplatform 

gebruik van haar signaalfunctie jegens de gemeente.  

Een groene en schone wijk: het is algemeen bekend dat men in een groene(n) en schone wijk fijner 

woont en leeft. Het in standhouden van groen is van belang, maar ook het aanplanten van nieuw 

groen. Ook is zwerfafval niet wenselijk. Via de Slim Melden app kunnen bewoners melding maken 

van bijvoorbeeld verkeerd aangeboden afval. Het Wijkplatform stimuleert het gebruik van de app. 

Ook signaleert het Wijkplatform problematiek rondom hondenpoep en vraagt daarvoor aandacht bij 

de gemeente. (en lobbyt zij voor afvalbakken (voor hondenpoep) en hondenpoepzakjes. ) 

Ondersteunen bewonersinitiatieven: de gemeente stelt jaarlijks budget beschikbaar voor 

bewonersinitiatieven. Waar nodig en mogelijk, ondersteunt het Wijkplatform haar bewoners hierbij.  

Bekendheid geven aan het Wijkplatform IJmuiden-Zuid: het Wijkplatform is om goed te 

functioneren afhankelijk van betrokken bewoners. Het is daarom belangrijk dat meer bewoners 

bekend raken met het Wijkplatform, haar taken en doelen. Voor 2021 is een belangrijk speerpunt om 

meer naamsbekendheid aan het Wijkplatform te geven.  

 

 


