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Wijkplatform IJmuiden-Zuid heeft zich in 2016 met name gericht op de nieuwe ontwikkeling 
van de leefomgeving. Hierbij valt te denken aan de voortgang van de herinrichting Lange 
Nieuwstraat, ontwikkeling van het voormalig KPN terrein, inspraakprocedure van het 
verkeerplan IJmuiden-Centrum, herinrichting omgeving Stadsschouwburg, herinrichting 
kruispunt Minister van Houtenlaan/Waterloolaan en het terrein ‘De Binnenhaven” aan de 
Zeeweg.  
Het Wijkplatform heeft het afgelopen jaar de indruk gekregen als een serieuze, maar 
kritische  gesprekpartner te worden gezien bij de diverse stakeholders (projectontwikkelaars, 
gemeente en woningbouwverenigingen). 
De afgelopen jaren heeft de gemeente Velsen een traject ingezet waarbij de burger meer 
betrokken wordt bij het ontwikkelen van de leefomgeving. We zien hier steeds meer 
verbeteringen optreden en hebben ook de indruk dat niet alleen de burgers, maar ook 
ondernemers zich bereid tonen actief mee te denken en mee te praten om de leefomgeving 
te verbeteren. Belangrijk voorbeeld hiervan is de winkeliers vereniging IJmuiden-Centrum die 
het afgelopen jaar nieuw leven is ingeblazen met een nieuw bestuur. Er zijn weer grote 
plannen om het winkelcentrum levend te maken en te houden. Ook zien we dat burgers in 
grotere aantallen naar de verschillende informatieavonden komen en zich ook actief verdiept 
in de informatie. 
Het Wijkplatform ziet wel dat informatievoorziening naar de burger over nieuwe 
ontwikkelingen en inspraakprocedures niet altijd de doelgroep bereikt. Niet iedereen leest 
actief de diverse artikelen in de lokale pers. 
Het Wijkplatform heeft meerdere malen  bepaalde bewoners actief geïnformeerd over een 
gestarte inspraakprocedure of informatieavond die hun directe leefomgeving aangaat door 
het verspreiden van een folder aan deze doelgroep, of een bericht te plaatsen op facebook. 
Wij hebben gemerkt dat de inwoners deze actieve wijze van benaderen zeer op prijs stellen. 
Regelmatig zien wij reacties van inwoners uit andere gebieden binnen de gemeente Velsen 
op een inspraakprocedure of een raadsbesluit, waarbij de bewoners de indruk hebben niet 
geïnformeerd te zijn. Gevolg is dat er na de inspraakprocedures alsnog zienswijzen worden 
ingediend en er een negatieve discussie ontstaat over de werkwijze van de gemeente 
Velsen. Actievere informatievoorziening naar bepaalde doelgroepen zou volgens het 
Wijkplatform een goede ontwikkeling kunnen zijn in het proces naar meer betrokkenheid van 
de burger in hun leefomgeving.  
Het Wijkplatforms was voornemens om een wijkraadpleging te gaan houden over het 
verkeerplan IJmuiden-Centrum. De Gemeente Velsen heeft bij de start van de 
inspraakprocedure besloten om een extra interactieve informatieavond te organiseren over 
het verkeersplan IJmuiden-Centrum. Deze informatieavond werd druk bezocht en aanwezige 
hebben actief meegepraat over de plannen. Dit was voor het Wijkplatform reden om geen 
wijkraadpleging te organiseren, omdat dit geen bijdrage zou leveren aan het proces. 
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