Wijkplatform IJmuiden-Zuid

Notulen Wijkplatform IJmuiden-Zuid
Zalencentrum Velserduin 20 april 19uur 30

1.Opening:
Lilian heet de aanwezigen van harte welkom. Het Wijkplatform Zee-en Duinwijk heeft
een thema-avond vanavond over drugs georganiseerd. Vele raadsleden, wethouders en
de burgemeester zijn daar ook aanwezig. Floor geeft aan om 20.00uur daar ook naar toe
te gaan.
2.Mededelingen en extra agendapunten.
Iemand geeft aan een agendapunt te willen inbrengen n.l. de overlast van het
kozijnenbedrijf aan de Zeeweg.
Extra agendapunt: overlast Zeeweg 236-238
Omdat Floor zo weggaat wordt dit punt eerst behandeld. Zoals bekend is er een
kozijnenbedrijf op de Zeeweg, die veel overlast veroorzaakt. In eerdere vergaderingen
hebben we daar ook al aandacht aan besteed. Er zijn paaltjes geplaatst bij de opgang
van het bedrijf en richting de Lariksstraat. Helaas 1 paaltje te weinig zodat de auto’s
alsnog de stoep op kunnen rijden.
Hij heeft contact gehad met Victor van Pel (ambtenaar afdeling verkeer) en meldingen
gedaan bij afdeling Handhaving. Nu is er een bord geplaatst met een laad-en loszône
van 8u30 tot 17.00uur, maar auto’s parkeren er toch. Nu staan er busjes van ZZP-ers,
die daar moeten zijn op het fietspad hun spullen in te laden. Een gevaarlijke, chaotische
toestand. Lilian zal contact hierover opnemen met de gemeente. Actie Lilian
Mededeling: Floor heeft contact gehad over de haag bij het parkeerterrein Vomar en
meldt, dat de haag nog moet groeien en verdichten. Het is een snelgroeiende haag,
maar enig geduld is nog nodig. Er kan geen draad gespannen worden om voetgangers
via olifantenpaadjes uit het perk te weren. Dit i.v.m. leidingen, die daar lopen.
3.Notulen laatste vergadering d.d. 16 februari 2022.
Geen op-of aanmerkingen. De notulen goedgekeurd. De notuliste wordt bedankt.
Voortbestaan Wijkplatform IJmuiden-Zuid.
De flyers zijn door de Lotuz Dagverpleging in heel IJmuiden-Zuid verspreid. Janneke
heeft geen reacties gekregen. Teleurstellend. Mensen gooien vaak zonder te kijken de
flyer weg. Lilian oppert als er echt geen nieuwe voorzitter komt om samen te gaan met
IJmuiden-Noord. Dat is in hert verleden ook al eens gebeurd en toen er voldoende
leden uit IJmuiden-Zuid bij Wijkplatform IJmuiden-Noord zaten is het Wijkplatform in
2013 weer nieuw leven ingeblazen. Janneke wil eerst nog even afwachten. Morgen komt
er een stukje over het Wijkplatform in de IJmuider Courant. Verder wil Janneke de
vrijwilligerscentrale Velsen doorgeven, dat we een bestuur zoeken. En nog een artikel
mogelijk in de Jutter plaatsen. Lilian gaat vast in overleg met Johan Zwakman. Actie
Lilian.
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Enkele agendapunten worden overgeslagen i.v.m. de aanwezigheid van weinig leden.
Eén van de aanwezigen had een goed idee om even tijd te vragen bij de vergadering
van de Huurdersraad, die in de grote zaal aanwezig zijn, om een oproep te doen voor
een nieuw bestuur en leden. Heel goed idee. Voor de pauze van hun vergadering heeft
Janneke samen met haar iets verteld over het Wijkplatform en de noodzaak voor een
nieuw bestuur. Huurdersraad hartelijk bedankt voor deze mogelijkheid. We hebben
flyers op een tafeltje achtergelaten.
7. Gehouden bijeenkomsten.
Projectbureau Garage 2020 heeft de opdracht van de gemeente om te inventariseren en
aan te geven wat er nodig is om drugs en bijkomende problematiek tegen te gaan.
Er zijn eerst gesprekken geweest met voorzitters van diverse wijkplatforms.
Nu zijn er een 5-tal bijeenkomsten in de Dwarsligger om met een flink aantal bewoners
diverse deelprojecten uit te werken. Er wordt opgemerkt, dat er diverse instanties zoals
schoolleiding en jeugdwerkers ook bij uitgenodigd moeten worden. Uiteindelijk wordt
er uit één van deze deelprojecten door een jury een project uitgekozen, dat als pilot
wordt uitgevoerd. Janneke woont deze bijeenkomsten namens ons wijkplatform bij.
Drugsproblematiek aanpakken staat hoog op de lijst van prioriteiten van de gemeente.
Vanavond is er ook een themabijeenkomst in de Dwarsligger over drugs.
Iemand vertelt, dat er weinig wordt ingegrepen. Zogenaamde pizzakoeriers hebben vrij
spel. Bij een haar bekend huis en vlg. haar ook bij de politie, wordt niets gedaan.
Janneke zegt, dat er steeds gemeld moet worden, zodat er een dossier wordt
opgebouwd. Omdat de mensen niets horen op hun melding stoppen ze met melden.
8.Wijkteam.
Janneke vertelt, dat er een nieuwe wijkregisseur is aangenomen. Haar naam is Renate
Ooms. Zij heeft een contract voor 40 uur, mar heeft dan ook de portefeuille Participatie,
Samenspel, daarbij. De wijkteamvergadering is vervallen, omdat Renate toen net nog
niet in functie was.
9. Wijkteam Velsen-Noord.
Het Wijkteam Velsen-Noord is gelukkig weer actief en is druk aan de slag gegaan met
diverse projecten. Veel succes!
10. Rondvraag.
-Janneke deelt nog mee, dat zij in gesprek is geweest met het hoofd van de
Franciscusschool over een veilige schoolomgeving. Met de renovatie van de Zeeweg is
de oversteek bij het zebrapad aangepast met een middenberm. Fijn zou het zijn als er
nog borden met school en pictogram met kinderen zou komen . En mogelijk ook een
vak aan weerszijden op de weg met de tekst “SCHOOL”.
In de Appelboomstraat zijn 3 overgangen, die de schoolkinderen gebruiken. Er zijn
dagelijks levensgevaarlijke situaties met auto’s, die omdraaien nadat hun kind is
uitgestapt. En een gekrioel van kinderen, die het onoverzichtelijk maken.
Het hoofd van de school attendeert geregeld via de Nieuwsbrief de ouders op
veiligheid. Zij zou graag van de Appelboomstraat een 1-richtingweg willen hebben. Dat
is zeker een goed idee. IJmond Bereikbaar voert de projecten rond de scholen uit. In de
Grahamstraat is de situatie aangepast en gekeken wordt of dit inderdaad goed werkt.
Mogelijk wordt na de zomer de omgeving van de Franciscusschool aangepast.
-Ook wordt er nog gezegd, dat subsidies worden verstrekt op zonnepanelen; zie de
website van Velsen.nl.
Ook voor groene daken is een tegemoetkoming aan te vragen als buurtinitiatief b.v.
11.Sluiting.
Lilian sluit de vergadering.
Volgende vergadering 15 juni in zalencentrum Velserduin.

Geplande vergaderingen:
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Woensdag 15 juni
Woensdag 21 september
Woensdag 16 november
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