
Notulen Wijkplatform IJmuiden-Zuid 

Woensdag 15 september 2021, aanvang 19.30 uur te Zalencentrum Velserduin 

AANWEZIG NAMENS WIJKPLATFORM: 

Mw. L. (Lilian) Schenk, voorzitter 

Mw. M. (Marloes) van der Vijver-Zwart, penningmeester 

Mw. J. (Janneke) Kiekebos-Meijns 

Mw. M. (Mariëlle) Verschoor 

Hr. W. (Willem) Bastmeijer 

Mw. M. (Monique) v.d. Hulst 

Mw. E. (Enikö) Kardkovâcs 

BELANGSTELLENDEN/BEWONERS IJMUIDEN-ZUID: 

Hr. J. (Johan) Zwakman, voorzitter Wijkplatform IJmuiden-Noord) 

Hr. M. (Maurice) Bok 

Mw. T (Tineke) Kerkhoff 

AFGEMELD/AFWEZIG 

Hr. R. (Ron) de Koning 

Hr. P. (Peter) Koridon 

Mw. G. (Gerda) Bauritius 

Mw. P. (Paula) Meinema 

Hr. F. (Floor) Bal, Wijkwethouder 

Agenda 

1. Opening 

De vergadering werd door Lilian Schenk geopend. Ze heet alle aanwezigen welkom. 

2. Mededelingen 

- Judith Goldberg vertrekt bij de Gemeente Velsen, er is geen vervanger. 

- Vicevoorzitter Diana is vertrokken vanwege een nieuwe baan bij de Gemeente Velsen. 

- Voorzitter Lilian gaat volgend jaar verhuizen . 

Dit betekent dat het Wijkplatform op zoek moet naar een nieuwe (vice)voorzitter en penningmeester 

(agendapunt voor volgende vergadering). 

- Ron de Koning wil helaas geen voorzitter worden. Agenda is vastgesteld 

3. Notulen vorige vergadering 23 juni 2021 

Er zijn geen op- en/of aanmerkingen, de notulen zijn vastgesteld. 

4. Verslag Werkgroepen : 

-Wijkteam is niet bijeen geweest vanwege de Wijkmobiel. 

De wijkmobiel is een rijdende keet die op verschillende plaatsen staat in de Gemeente Velsen. 

Deze keer stond deze op de markt in IJmuiden. Diverse organisaties waren aanwezig (Politie/wijkagent, 

Gemeente, Wijkplatform, woningbedrijven etc. ) om vragen van bewoners te beantwoorden. 

- Overige Wijkplatforms 

Visie Van Pont tot Park samen met Wijkplatform IJmuiden Noord onder de aandacht.  

 



5. Opening Stadspark 

- 3 wijkplatforms waren aanwezig. Voor IJmuiden Zuid was dit Janneke. Zij is van mening dat het erg mooi is 

geworden. 

- Participatiebijeenkomst 

Deze is begin september geweest in de buurtcentrum de Dwarsligger. Namens de Gemeente is Edwin ‘t 

Hart verantwoordelijk voor participatie. 

Er wordt met zorg gekeken naar de toekomst van de Wijkplatforms. Om deze zorg te uiten gaat Lilian 

inspreken bij de Gemeenteraad. 

Binnenkort heeft Lilian een gesprek met wethouder Bram Diepstraten over de toekomst van de  

Wijkplatforms. 

Johan Zwakman (voorzitter IJmuiden Noord) vertelt dat er in 10 jaar tijd een hoop is veranderd. Minder 

partijen nemen deel aan de vergaderingen. Toen kwamen er Wijkteams. 

Dan volgt er een discussie of de Gemeente de Wijkplatforms wel serieus neemt en dat de participatie vaak 

beperkt is. - 4v- Formulieren Slaan we over. 

- Van Pont tot Park 

Er is een presentatie over geweest en er staan nog bijeenkomsten gepland. Het is een visie , het dus nog 

veranderbaar. Johan (voorzitter IJmuiden Noord) is er erg actief mee en gaat morgen inspreken bij de 

Gemeenteraad . 

- Voorlichting flats Waal/Dolfijnstraat 

Janneke verteld dat de flats worden gesloopt. Er zijn meerdere avonden waarbij 

geïnteresseerden/bewoners/omwonend kunnen meedenken over de toekomst van de flatgebouwen. 

6. Ontwikkelingen eerdere bespreekpunten : 

1. Jeugdoverlast 

Het gaat momenteel goed. Overlastgevende groep bij de Binnenhaven is weg. 

Binnenhaven: Bossages worden te weinig gesnoeid, waardoor er gevaarlijke verkeerssituaties ontstaan. Er 

zijn meerdere meldingen gedaan over de verkeersveiligheid etc. Helaas wordt er geen terugkoppeling 

gegeven door de gemeente. 

Bij sommige afdelingen binnen de Gemeente Velsen, loopt de communicatie prima. Bij sommige afdelingen 

erg stroef.  

2. KPN terrein 

Overlast door autolichten die de flats binnen schijnen bij de nieuwe Vomar. Er zijn olijfwilgen geplant, 

deze groeien niet zo snel dicht als verwacht. Er zullen extra planten tussen geplaats worden.  

7. Animo Wijkplatform 

Hiervoor al deels besproken. Blijft een punt van aandacht. 

8. Rondvraag : 

Maurice vind dat bepaalde verkeerssituaties in de Binnenhaven onveilig zijn. 

Tineke vraagt hoeveel leden het Wijkplatform heeft : 12 

Eniko verteld dat er een bijeenkomst is geweest over eenzaamheid en dat dit een fijne bijeenkomst was. 

9. Sluiting: 

De vergadering wordt gesloten door Voorzitter Lilian Schenk. 

10. De volgende vergadering : 17 november 2021 

 

 



Nagekomen berichten van Janneke : 

Tijdens de vergadering van woensdag 15 september zijn 2 mededelingen blijven liggen. 

Hierbij dan alsnog deze mededelingen. 

1. De Stadsschouwburg heeft tijdens de Coronaperikelen toestemming gekregen voor een terras 

op het plein voor de Schouwburg. Dit bevalt de Schouwburg goed en zij zouden dit terras graag ook in 
de toekomst gebruiken. De Stadsschouwburg wil dit bespreken met het gemeentebestuur . 

De Schouwburg heeft het Wijkplatform schriftelijk benaderd of wij hier achter staan. 

Lilian en ik hebben geantwoord, dat wij het terras een verrijking vinden voor de Schouwburgbezoekers en 
buurtbewoners en het plan van de Stadsschouwburg ondersteunen. 

Graag hadden we dit met jullie besproken in de vergadering, maar is dus niet aan de orde gekomen. 

Hopelijk kunnen jullie instemmen met de plannen voor een permanent terras voor de Stadsschouwburg. 

2. De Lions Club Velsen heeft een actie om aandacht voor zwerfafval te geven door het plaatsen 

van “stoeptegels” met de tekst “hier begint de zee”. Deze tegels komen bij voorkeur bij putten om 

volwassenen en kinderen te laten beseffen, dat zwerfafval via de putten in het riool komt en 

uiteindelijk in de zee. 

Dit is al maanden geleden besproken in een vergadering van het Wijkplatform. De Lions Club vraagt om 

diverse organisaties om tegels te doneren á € 38.50 per stuk. Net als het Wijkplatform IJmuiden-Noord 

hebben we toen in de vergadering besloten 10 tegels te doneren. Door de Coronaperikelen is dit plan even 

geparkeerd, maar wordt nu weer opgepakt door de Lions Club. In de vergadering is gevraagd om ideeën 

door te geven om de tegels te plaatsen. Daar is geen reactie op gekomen. 

Nu werd Janneke benaderd door Egbert Wilmink om 10 

plaatsen aan te geven. Ik heb toen de volgende punten 
opgegeven: 

1. Franciscusschool, 2. de Boekanier, 3. Het Kompas, Heerenduinweg of Gerard Doustraat, 4. Technisch 

College, 5. Sporthal Oost, 6. Stadsschouwburg, 7. Verpleeghuis Velserduin, 8. Zuid-Arcade, 9. Vomar Lange 
Nieuwstraat, 10. IJssalon Bona Sera, 11. Vis van Kaatje. 

De Lions Club gaat deze punten bekijken. Ook zij vinden het belangrijk, dat de scholen erbij betrokken 
worden. Het Pieter Vermeulenmuseum heeft een lespakket hiervoor ontwikkeld. 

Hopelijk kunnen jullie met bovenstaande instemmen. Evt. Opmerkingen kunnen gestuurd worden naar mij, 
j.kiekebos.meijns@gmail.com 


