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Notulen Wijkplatform IJmuiden-Zuid   

Woensdag 15 juni 2022 19.30 uur  

Locatie Zalencentrum Velserduin  

Aanwezig namens het Wijkplatform:   
Mw. A. (Anneke) van der Molen, voorzitter   
Mw. J. (Janneke) Kiekebos-Meijns   
Hr. R. (Ron) de Koning   
Mw. T. (Tineke) Prins  
Mw. M. (Mariëlle) Verschoor, notuliste 

Belangstellenden/Bewoners IJmuiden-Zuid   
Mw. A. (Anneke) Lichtendahl  
Hr. J. (Johan) Zwakman, voorzitter wijkplatform IJmuiden-Noord  

Afgemeld/Afwezig   
Mw. L. (Lilan) Schenk  
Hr. P. (Peter) Koridon   
Mw.E (Enikö) Kardkovacs  
Hr. W. (Willem) Bastmeijer  
Mw. G. (Gerda) Bauritius   
Mw. M. (Monique) v.d. Hulst   
Mw. P. (Paula) Meinema   
Hr. S. (Sige) Bart  

Agenda   

1. Opening  
De vergadering wordt door Janneke Kiekebos geopend en zij heet allen welkom.   

2. Mededelingen en vaststellen agenda  
Janneke Kiekebos stelt de nieuwe voorzitter voor. Haar naam is Anneke van 
der Molen.  
Anneke woont nu twee jaar in IJmuiden en heeft in het verleden een tijd 
met haar ouders in IJmuiden gewoond. Ze werkt in Zaandam als 
opbouwwerker. Ze gaf aan dat ze het wijkplatform meer bekendheid wil 
geven, zodat meer bewoners betrokken zijn. De wijze waarop denken we 
nog verder over na.  
Een voorstel om een kerstkaart te sturen vanuit het wijkplatform uit 
IJmuiden Zuid en misschien wil IJmuiden-Noord ook meedoen. Dat gaan we 
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nog onderzoeken.  

Lilian kon niet komen in verband met de avondvierdaagse.  
Lilian komt in september bij de volgende vergadering van het 
wijkplatform afscheid nemen.  
De gemeenteraad heeft raadssessies, waardoor geen gemeenteraadsleden 
en onze wijkwethouder aanwezig zijn.  

Extra agendapunten  

Jeugdagent  
Bij het vaststellen van de agenda komt de jeugdagent ter sprake. Anneke 
Lichtendahl heeft n.a.v haar vraag of er in Velsen een jeugdagent is, een brief 
gekregen van de burgemeester, dat er een jeugdagent aanwezig is, in de 
gemeente Velsen. De leden vragen zich af of alle scholen en ouders daar wel 
van op de hoogte zijn.  
Onze voorzitter zal naar de gemeente bellen. Actie voorzitter 

Zebrapaden  
Er wordt een opmerking gemaakt over de parkeervakken bij de zebrapaden, 
die minder dan 5 meter van het zebrapad af liggen. Hier wordt eerst naar 
gekeken voordat er verdere acties worden ondernomen. 

3. Notulen laatste vergadering d.d. 20 april 2022.  
Janneke heeft nog een aantal aanvullingen op de notulen.   
Lilian heeft antwoord betreffende het kozijnenbedrijf aan de Zeeweg. Er zijn 
borden geplaatst met niet parkeren tussen bepaalde tijden, voor busjes die 
moeten laden en lossen bij het kozijnenbedrijf is dan ruimte.  
Boa’s hebben hierop gehandhaafd en de situatie is nu verbetert. Er zijn 
paaltjes geplaatst op de hoek Zeeweg- Lariksstraat. Helaas één paaltje te 
weinig. Hopelijk wordt die nog geplaatst. Er wordt vaker gesurveilleerd op 
deze plek door de handhaving.  

De Appelboomstraat  
Het project voor een veilige schoolomgeving wordt in het najaar opgepakt.  

4. Voortgang van pont tot park  
Het plan is om te renoveren en huizen toe te voegen tot 2050. En loopt van 
de pont tot rotonde lange Nieuwstraat.   

Het Waal-Dolfijn project  
Dit is het eerste project dat uitgevoerd wordt.  
Het betreft de sloop van flats in de Waal- en Dolfijnstraat en in plaats 
daarvan komt nieuwbouw.  
Hier zijn diverse bijeenkomsten voor georganiseerd.  
Eerste bijeenkomst was 09-2021.  
Bijeenkomsten om te brainstormen over wensen en mogelijkheden voor 
de nieuwbouw. 
Dertig procent wordt sociale huurwoningen. Verder zijn er duurdere 
huurwoningen en koopwoningen. Er is veel mogelijkheid tot inspraak 
geweest. Begin mei 2022 waren veel mensen het niet eens met het 
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nieuwe plan. Het ging om de hoogte van het gebouw, waardoor er 
minder zon zou komen voor de mensen in het rijtje eengezinswoningen 
in de Dolfijnstraat. Er is met deze mensen gesproken door de directeur. 
Daardoor is er vertraging bij het project gekomen.   
 
Er is nog geen definitief plan, maar er ligt nu een schets.  Verdere uitwerking 
van dit project gaat weer in samenspraak bewoners en belangstellenden samen 
met de huurdersvereniging en Woningbedrijf Velsen. 

Eemstraat en stukje Rijnstraat  
De omgeving van de Eemstraat en een stukje Rijnstraat krijgt nieuwe 
bestrating en afwatering. Het gaat over de openbare ruimte. Anneke, de 
voorzitter, is bij de bespreking geweest. Velison wonen was ook aanwezig. En 
er is een voorlopig ontwerp aanwezig, waarop gereageerd kon worden door de 
aanwezigen. Hier komt nog een vervolg op. 

Project “IJmuiden staat op tegen drugscriminaliteit”  
Drugs is een van de prioriteiten van de gemeente.  
Samen met projectbureau Garage 2020 zijn er diverse bijeenkomsten 
geweest. Om ideeën te ontwikkelen om jeugd buiten de drugscriminaliteit te 
houden. Er waren drie ideeën uitgewerkt waarop gestemd kon worden. Van 
de overige 2 plannen was de gemeente en politie Noord-Holland onder de 
indruk en worden zeker meegenomen in de toekomst.  
Het jeugdhonk heeft gewonnen.  
Er is een startbedrag van 1000 euro door de gemeente beschikbaar gesteld. Er 
worden twee zeecontainers geplaatst in de omgeving van de Heerenduinen. 
Eén open container, waar je altijd in kan en één gesloten container. Een 
groepje jongeren is verantwoordelijk. De buurtcoach gaat hen daarbij 
begeleiden. Zij krijgen een soort opleiding. Ze gaan nu actief aan de gang om 
dit project uit te werken.   

5. Parkeerbeleid  
IJmuiden heeft een chronisch tekort aan parkeerplaatsen. Lilian heeft met 
Dennis Wijjeterop gemaild over de Zeeweg en de Heerenduinweg. In de hele 
gemeente wordt er gedoogd dat er met 2 wielen op de stoep wordt geparkeerd. 
Maar op het grasveld langs de Heerenduinweg wordt met 4 wielen geparkeerd.   
Daardoor is het grasveld stuk gereden.  Graag aandacht hiervoor door 
Handhaving. Evt. parkeerplaatsen hier wordt pas bekeken bij herinrichting van 
de weg in de toekomst. 

Bij laadpalen wordt er soms wel erg lang geparkeerd. Amsterdam heeft een 
eigen regelgeving op dit gebied. Zodat er boetes gegeven kunnen worden voor 
lang parkeren bij een laadpaal. Wat kan de gemeente doen? Bijvoorbeeld een 
bordje plaatsen bij de laadpaal met de maximale tijd voor het gebruik maken van  
deze plek? Hoe regelt Amsterdam dit?  

Notenboompark  
Het parkje bij Vis van Kaatje ligt vol met hondenpoep. Er zijn 107 
handtekeningen uit de buurt opgehaald. De gemeente heeft hierop 
gereageerd en Boa’s gaan hier controleren.  
Er staan wel vuilnisbakken en plastic zakjes. 
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De handtekeningen moeten nog aangeboden worden aan de wethouder. 
Een bord waarop staat aangegeven dat er een speelplaats is zou goed kunnen 
helpen, omdat er dan bekeurd mag worden. Ook als je daar gewoon met je 
hond loopt. 

Ondergrondse containers  
Over betalen voor restafval is nog geen besluit overgenomen door 
de raad. Als de bewoners goed afval scheiden wordt de 
afvalstoffenheffing lager. In het najaar wordt het verder besproken in 
de raad. 

6. Wijkteam  
Renate Ooms is de nieuwe contactpersoon voor de wijkteams van de 
hele  gemeente. Ook de participatie gemeente Velsen hoort bij haar 
functie.   

Tijdens coronatijd is de participatie niet goed uit de verf gekomen. De 
gemeente wil graag de wijkplatforms behouden. Maar ook graag bewoners uit 
alle wijken  betrekken door o.a. enquêtes en andere vormen van participatie.  

Er zijn tien wijken in de gemeente Velsen waarvan er maar vier actief zijn; 
wijkplatform IJmuiden-Noord, wijkplatform IJmuiden-Zuid, IJmuiden-Zee 
en Duinwijk en Velsen-Noord.  
Er zijn wel alternatieven zoals: Velserbroek sociaal en wijkcomité Driehuis.  

7. Rondvraag:   
De perkjes langs de Zeeweg zijn erg mooi. Graag zouden we die door heel 
IJmuiden zien. De overkant van de Lange Nieuwstraat is erg kaal vergeleken 
met de mooie bakken aan de kant bij de winkels. Graag de boomspiegels in de 
hele Lange Nieuwstraat beplanten zoals bij de Zeeweg is gedaan. 

IJmuiden staat op plaats vier van het tegelwippen. De bedoeling is waar 
mogelijk de stoeptegel eruit en groen erin. 

Sluis 751 is het nieuwe gebouw van Socius, stichting welzijn Velsen en 
samen voor elkaar in het voormalig bankgebouw van Amro. 
Hier zijn dagactiviteiten, maar er kan ook koffiegedronken worden of iets 
gegeten met een beperkte kaart. Het is voor verschillende doelgroepen in 
de samenleving waaronder eenzamen en mensen met psychische 
problemen. Mensen kunnen hier binnenlopen voor advies en problemen.  

8. Sluiting.  
Anneke sluit de vergadering en dankt iedereen voor de aanwezigheid en 
inbreng en wenst iedereen een fijne vakantie toe.  
   
10.Volgende vergaderingen:  
Geplande volgende vergaderingen 2022   
21 september   
16 november  
 


