Wijkplatform IJmuiden-Zuid

Notulen Wijkplatform IJmuiden-Zuid
Woensdag 17 november 2021 via Teams
Aanwezig namens het Wijkplatform:
Mw. L. (Lilian) Schenk, voorzitter
Mw. J. (Janneke) Kiekebos-Meijns
Mw. E. (Enikö) Kardkovâcs
Hr. R. (Ron) de Koning
Mw. M. (Mariëlle) Verschoor
Mw. (Marloes) v.d. Vijver-Zwart, penningmeester
Belangstellenden/Bewoners IJmuiden-Zuid
Hr. J. (Johan) Zwakman, voorzitter Wijkplatform IJmuiden-Noord
Mw. T. (Tineke) Prins
Hr. F.(Floor) Bal, wijkwethouder Tot 20.00uur
Mw. K.(Kitty) Wolfs, Velsen Lokaal Tot 20.00uur
Hr. D. (Dick) Groenevelt
Hr. W. (Willem) Bastmeijer
Afgemeld/Afwezig
Hr. (Peter) Koridon
Mw. G. (Gerda) Bauritius
Mw. (Monique) v.d. Hulst
Mw. P. (Paula) Meinema
Hr. B. (Ben) Hendriks
Hr. S. (Sige) Bart
Agenda
1. Opening
De vergadering wordt door Lilian Schenk geopend en zij heet allen welkom.
Helaas door de verscherpte Coronaregels weer digitaal. Dit keer via Teams.
Lilian vertelt, dat er meer wordt vergaderd via Teams en zij kan wel een link voor
Teams verzorgen en niet van Zoom. De verbinding met iedereen verloopt prima
en voor iedereen zonder problemen.
2.Mededelingen en vaststellen agenda
De Heer Dick Groenevelt is aanwezig om een buurtinitiatief toe te lichten, zie
agendapunt 4.
Er wordt in de Jutter een kerstwens geplaatst namens alle wijkplatforms. Lilian
zal dit verzorgen.
Er worden geen agendapunten ingebracht, dus is de agenda vastgesteld.
3. Notulen laatste vergadering d.d. 15 september 2021
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Geen op-of aanmerkingen.
Janneke heeft nog een aantal aanvullingen op de notulen.
Ron heeft een aantal suggesties ingediend voor verbetering van de wijkmobiel
om beter op te vallen. Janneke zal die in de wijkteamvergadering inbrengen,
omdat de wijkmobiel van de gemeente is en hoort bij activiteiten van het
wijkteam. Ron bedankt voor de suggesties.
De olijfwilgen zijn ter verdichting van de haag op het parkeerterrein van de
Vomar geplant. Nu hopen, dat het resultaat afdoende is en de haag groeit en
verdicht. Helaas zijn er mensen, die door het plantsoen en de haag lopen om
naar de Vomar te lopen.
De notulen zijn vastgesteld. Marloes bedankt.
4. Initiatief Dick Groenevelt
Dick heeft Lilian gebeld over een buurtinitiatief waar hij mee bezig is. Lilian vindt
het een leuk initiatief en vanavond komt Dick het toelichten.
Hij is een bewoner van de Minister van Houtenlaan en dat valt onder
wijkplatform Velsen-Zuid. Alleen is dit wijkplatform niet actief. Zijn initiatief
betreft de Stadsschouwburg en dat ligt in het gebied van WPF IJmuiden-Zuid.
Dick legt uit wat het initiatief inhoudt. Hij is een liefhebber van de gedichten van
Jules Deelder. En tot verbazing van Dick kwam hij een gedicht tegen van Jules
Deelder waar Velzen in werd genoemd. Het gedicht gaat als volgt:
George Johnson is ziek
Hij maakte het net niet in de muziek
Hij woont thans te Velzen en zal er ook sterven
George Johnson kent niemand
Laat staan zijn muziek.
Zoals gebruikelijk bij Jules Deelder is het een wat treurig gedicht over een
musicus. Bij toeval kwam Dick dit gedicht tegen. Dick’s nieuwsgierigheid werd
geprikkeld. Bij de gemeente was niets van hem bekend. Hij kwam er achter, dat
Johnson in Velsen-Noord woonde en getrouwd met Paula Kruk. Zij hadden
elkaar leren kennen in Parijs. In 1966 kwamen zij wonen in Velsen-Noord. Paula
Kruk woont nu in Ierland. George Johnson is overleden.
Dick zou het een leuk idee vinden als dit gedicht op een mooie plaquette verlicht
ergens in het zicht op de zijgevel van de Stadsschouwburg zou komen. De
directeur van de Stadsschouwburg vindt het een prima idee. De leden van het
Wijkplatform vinden het unaniem ook een leuk idee en zullen het initiatief
steunen. Evt. Kan het Wijkplatform een bijdrage leveren. De kosten worden
geschat op ongeveer € 2000,=.
Dick gaat verder met het buurtinitiatief en zal het Wijkplatform op de hoogte
houden. Veel succes!!
5. Opstellen Jaarplan.
Lilian zal het jaarplan 2022 opstellen. Veel van vorig jaar kan ook weer voor
volgend jaar gelden. Mede door Corona is er weinig van het jaarplan uitgevoerd
of opgepakt. Ook Johan geeft aan, dat voor het Jaarplan van IJmuiden-Noord de
onderwerpen van vorig jaar weer vermeld worden voor 2022, omdat weinig is
opgepakt. Nu wordt de drugsoverlast serieus opgepakt. De wijkplatforms
hebben allen een gesprek met de burgemeester over dit onderwerp. Het speelt
gemeentebreed. Wijkplatform Zee-en Duinwijk heeft op deze gesprekken
aangedrongen. Lilian en Janneke hebben een afspraak voor 8 december.
Lilian had graag een gezamenlijk Jaarplan opgesteld met de andere
Wijkplatforms. Helaas is dit initiatief ook nog niet uitgewerkt en stellen alle
Wijkplatforms apart een Jaarplan op.
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Janneke heeft bij het Wijkplatform IJmuiden-Noord gehoord, dat er veel
drugsoverlast in de Rivierenbuurt is. Daar schijnt sprake te zijn van afpersing,
bedreiging en intimidatie. Bepaalde mensen durven hun huis niet meer uit.
Janneke is daar erg van geschrokken.
Marielle vertelt, dat zij anoniem verdenking van drugs gerelateerde activiteiten
wilde melden, maar te horen kreeg, dat dit niet kon en het moest melden bij de
politie. Dan is het niet meer anoniem en dan vreest zij represailles dus heeft
geen aangifte gedaan. Johan geeft de tip om het via de Slim Melden app
anoniem te melden.
Ron geeft aan, dat er vaak heel laat wordt gereageerd op een melding via de
Slim Melden app. Het is wisselend, soms snel en soms duurt het wat langer.
Graag aanvullingen op het Jaarplan doorgeven aan Lilian.actie allen
Vacatures: per 1 januari stopt Marloes als penningmeester. Wie stelt zich
beschikbaar of weet iemand, die dit wil overnemen? Actie allen
Lilian verhuist volgend jaar naar IJmuiden-Noord, dus ook de functie voorzitter
komt vacant. Wie o wie? Actie allen
En ook is er nog geen notuliste. Hopelijk melden zich er 2 dan kan er gerouleerd
worden. Mogelijk wil Marielle notuleren. Zij gaat naar Janneke voor een gesprek.
Heel fijn Mariëlle.
Misschien is het handig de vacatures te plaatsen in de Jutter en aan te melden
bij de vacaturebank?
6 Wijkteam
De voorzitters van de wijkteams hebben 29 september afscheid genomen van de
Wijkrelatiemanager Judith Goldberg. Haar contract liep af. Er is helaas nog geen
vervanging. Er loopt een sollicitatieprocedure intern bij het gemeentehuis. De
hoop is, dat per februari de functie weer is ingevuld. De Wijkplatforms waren
ongerust, dat mogelijk de Wijkplatforms zouden verdwijnen, maar Bram
Diepstraten verzekerde ons, dat dit beslist niet het geval is. Marcel Wijngaarden
werkt aan het project Samenspel. Hij heeft zich opgeworpen om tijdelijk
aanspreekpunt voor de Wijkteams te zijn. Hij heeft een vergadering belegd en
aangegeven beperkt de werkzaamheden van Judith op te pakken.Hij wil graag
met iemand van de Wijkplatforms IJmuiden-Noord en Zuid op stap om de wijk te
leren kennen. Helaas kunnen die door de huidige Coronaregels weer niet
doorgaan. Het was een goed gesprek. Er zijn voor volgend jaar weer
vergaderdata voor de Wijkteams afgesproken.
Pont tot Park: Johan spreekt de gezamenlijke teleurstelling uit, dat er weinig
terug te vinden is van de Visies , die de Wijkplatforms IJmuiden-Noord en
IJmuiden-Zuid hebben ingediend. Een kleine aanpassing over het verkeer, maar
van de visies over het winkelgebied is niets terug te vinden en heeft er ook geen
discussie plaats gevonden met Bas de Groot, projectleider. Tweezijdig winkelen
zoals voorgesteld door Wijkplatform IJmuiden-Noord vindt bij ondernemers niet
veel bijval. Dan komen er winkels bij en er is nu al leegstand en het online
winkelen neemt steeds meer toe. Ook de winkelmall voorgesteld in de visie van
IJmuiden-Zuid wordt niet genoemd.
Overige Wijkplatforms:
Na de bekendmaking, dat de gemeente niet negatief staat tegenover een plan
om een “polenhotel” te laten bouwen in Velsen-Noord nabij het bedrijventerrein
zonder overleg met het Wijkplatform IJmuiden-Noord heeft het wijkplatform zich
op non-actief gesteld. Er zouden dan 96 tweepersoons kamers gerealiseerd
worden voor tijdelijke werknemers uit het buitenland. Dit zou ontwrichtend
kunnen werken in verhouding tot de bewoners in Velsen-Noord.
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7.Ontwikkelingen eerdere bespreekpunten:
Participatie: hierover zijn op het moment geen verdere ontwikkelingen te melden
.
Waalstraat/Dolfijnstraat: er hebben 6 besprekingen plaatsgevonden met
bewoners en belangstellenden. Veel onderwerpen zijn thematisch besproken.
Prima participatie. Dinsdag 26 oktober heeft er een bijeenkomst plaats met een
voorlopig plan waar alle inbreng ook in meegenomen zal worden.
Gesprek drugsoverlast: dit is reeds eerder deze vergadering besproken en zal 8
december plaats vinden met de burgemeester. De Wijkplatforms hebben allen
apart een gesprek met de burgemeester speciaal over hun wijk en ook
gemeentebreed.
8. Rondvraag:
Marielle: wil graag wat onderwerpen over IJmuiden
inbrengen. Lilian antwoordt, dat zij deze naar haar toe kan mailen.
Johan: heeft een uitnodiging gehad om een bijeenkomst bij te wonen over de
wijkschets van IJmuiden-Centrum. Wijkplatform IJmuiden-Zuid heeft deze
uitnodiging niet ontvangen.
Hierbij wordt IJmuiden in 5 wijken verdeeld. IJmuiden-Noord en Zuid vormen
samen 1 wijk. Er is uitgebreid gesproken o.a. met woningbedrijven. Johan zal
één en ander opsturen naar Janneke . Deze zijn nog niet ontvangen.
Ron: vraagt waarom er nu via Teams wordt vergaderd en niet via Zoom. Lilian
antwoordt, dat er nu meer gebruik wordt gemaakt van Teams. Zij kan wel een
link aanmaken via Teams en niet via Zoom om in de vergadering te komen.
Janneke: we hebben een aantal keren gesproken over de invoering van een
recycle-tarief, dat per 1 januari a.s. zou ingaan. De gemeente en HVC kunnen dit
niet op tijd realiseren. De invoering is een jaar verschoven. Alles blijft dus
voorlopig zoals het is en de afvalbijdrage wordt in rekening gebracht via de
gemeentelijke belastingen zoals voorheen.
Overlast Pruimenboomplein. Helaas neemt de overlast weer toe en met name
vuurwerkoverlast. “Kinder”vuurwerk wordt aan elkaar gekoppeld. En wat in 1e
instantie weinig kwijt kan wordt nu heel gevaarlijk. Er spelen kleine kinderen en
die lopen er om heen. En ook het ontsteken kan gevaarlijk zijn. Bewoners zijn
bang, dat net als vorig jaar, mogelijk zwaar lichamelijk letsel wordt opgelopen.
Nagekomen bericht: Er was een ingezonden brief gekomen, die de afzender in
1e instantie niet wilde behandeld zien, maar achteraf toch. Bij deze dan de
ingezonden brief in het kort.
Begin 2022 zal de Zeeweg gerenoveerd worden. O.a. bredere fietspaden,
smallere rijbaan, bus stopt op de weg om passagiers in-en uit te laten stappen,
er komt een middengeleider bij het zebrapad ter hoogte van Vis voor Kaatje.
Het zebrapad ter hoogte van de Lariksstraat vervalt. Bewoners zijn het hier niet
mee eens, maar hebben zich er morrend bij neergelegd. Verklaring van afdeling
verkeer: een zebrapad mag alleen nog worden aangelegd met een
middengeleider. Daar is op deze plek te weinig breedte voor. Tevens is er bij de
kruising Heerenduinweg een zebrapad en 2 achter elkaar vond de gemeente niet
noodzakelijk.
Waar nog wel enige boosheid over is zijn de snelheidsmetingen, die op verzoek
van omwonenden is gedaan. De bewoners ervaren de Zeeweg vanaf de
Heerenduinweg tot de Cederstraat als een snelweg. Snelheidsmetingen hebben
uitgewezen, dat er niet harder dan de toegestane 50 km wordt gereden met
enkele uitzonderingen. De bewoners beweren, dat er zichtbaar is gemeten, zodat
er vanzelf langzamer werd gereden. De bewoners willen een meting door
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onopvallende auto’s of apparatuur en op diverse dagen op verschillende
tijdstippen en ook in het weekeinde.
Omdat de renovatie waarschijnlijk eerder begint dan de eerstvolgende
vergadering wil de inzender het toch in de notulen vermeld zien.
9. Sluiting.
Lilian sluit de vergadering en dankt iedereen voor zijn aanwezigheid en inbreng.
10.
Volgende vergadering:
Woensdag 16 februari 2022
Geplande volgende vergaderingen 2022
20 april
15 juni
21 september
16 november

.
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Wijkplatform IJmuiden-Zuid

Actielijst Wijkplatform IJmuiden-Zuid
Datum:
21-04-2021

21-04-2021
21-04-2021

Onderwerp:
Volgende wijkteamoverleg doorgeven, dat
Ron belangstelling heeft voor project
Eenzaamheid
Ledenbestand bijwerken. Elisa Romy en
Carla verwijderen.
Gevraagd notulisten voor roulatieschema

Actie:
Janneke

Status:
Loopt

Diana

Loopt

Allen

Loopt
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