
 

 

 

Jaarverslag 2020 

Het jaar 2020 is het Wijkplatform gestart zonder voorzitter en lag de nadruk om zo snel 

mogelijk een voorzitter en nieuwe leden te werven. 

Daartoe heeft de relatiemanager, Judith Goldberg en Janneke een flyer opgesteld. Ook de 

communicatiemedewerker van de gemeente heeft daarbij geadviseerd. 

Het is een wervende flyer geworden met aan de ene kant een oproep voor een voorzitter 

en nieuwe leden en aan de andere kant een uitleg wat een Wijkplatform kan betekenen 

voor de wijk. 

De dagopvang Lotuz voor mensen tot een afstand van de arbeidsmarkt hebben de flyers 

verspreid in IJmuiden-Zuid. Daar kwam een mooie respons op en is er uiteindelijk gekozen 

voor 2 enthousiaste dames, die nog jong zijn, kinderen hebben en volop in de wijk staan, 

Lilian Schenk, voorzitter en Diana Baltsar, vicevoorzitter. Ook hebben zich betrokken 

bewoners aangemeld als lid.  

Gelukkig hebben we nu weer een volwaardig Wijkplatform. Nieuwe leden zijn natuurlijk 

altijd welkom. Des te meer leden des te beter de wijk vertegenwoordigd wordt. 

Doordat begin maart Corona zijn intrede deed heeft dat ook voor het Wijkplatform 

gevolgen gehad. 

Er zijn 2 vergaderingen in de Spil geweest, n.l. februari en september. De vergaderingen 

van april en juni konden vanwege de maatregelen niet doorgaan. In november is er een 

vergadering via Zoom geweest. 

De nieuwbouw van de Binnenhaven is afgerond. Er zijn nog wat aanpassingen verricht 

door samenwerking gemeente en Wijkplatform. Ook is er een buurtinitiatief ondersteund 

om speelpleinstickers aan te brengen op het Notenboomplein. Hierdoor kunnen kinderen 

bewegen en creatief met elkaar spelen. Er loopt nog een plan om een parkeerverbod aan 

de Noordzijde van de Appelboomstraat te realiseren. Dit wordt verder in 2021 uitgewerkt. 
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Ook de nieuwbouw op het KPN-terrein is gerealiseerd en de appartementen zijn bewoond.  

De Vomar heeft zijn intrek genomen. Ook daar waren nog wat op-en aanmerkingen. Er is 

nog overlast van parkerende auto’s aan de zijkant van de Vomar. De autolampen schijnen 

bij bewoners aan de overkant naar binnen. Er is beplanting aangebracht, maar 

onvoldoende om de klachten te voorkomen. Dit wordt verder opgepakt in 2021. 

Ideeën om met het Wijkplatform acties op te zetten in de wijk gingen ook vanwege Covid-

19 niet door. Er waren plannen voor een opruimactie voor zwerfafval en een gezamenlijke 

actie met het Wijkplatform IJmuiden-Noord om met de Wijkmobiel op de weekmarkt te 

staan. Hopelijk kan dit in 2021 gerealiseerd worden. 

Het Wijkplatform is als partij betrokken bij de aanpak van jeugdoverlast op het 

Pruimenboomplein. Diverse partijen (bewoners, gemeente, handhaving, jeugdcoaches en 

Wijkplatform) overleggen constructief. Er zijn al plannen uitgewerkt. Bewoners hebben 

een buurtinitiatief ingediend, dat ondersteund wordt door het Wijkplatform. Dit loopt 

door in 2021. Diana is in gesprek met de gemeente over het benaderen van jongeren via 

de scholen door middel van een enquête, waar de jeugd aan kan geven wat hun wensen 

en ideeën zijn. Ook dit wordt vervolgd in 2021. 

Lilian en Diana hebben deelgenomen aan het voorzittersoverleg met voorzitters van de 

Wijkplatforms en College.  

Het Wijkplatform gaat enthousiast verder in 2021 en dan hopen we een bijdrage te 

leveren aan een veilig, heel, prettig IJmuiden-Zuid waar mensen zich betrokken voelen en 

omkijken naar elkaar! 

 

 


