
 

Notulen Wijkplatform IJmuiden-Zuid   

Woensdag 21 september 2022 19.30 uur  

Locatie Zalencentrum Velserduin  

Aanwezig namens het Wijkplatform:   

Mw. A. (Anneke) van der Molen, voorzitter  
Mw. L. (Lilian) Schenk  
Mw. J. (Janneke) Kiekebos-Meijns   
Hr. R. (Ron) de Koning   
Hr. W. (Willem) Bastmeijer  
Hr. R. (Ron) van Alphen  
Hr. P. (Peter) Koridon  
Mw. M. (Mariëlle) Verschoor  notulist 

Belangstellenden/Bewoners IJmuiden-Zuid   

Mw. J. (Joanna) van der Zanden, raadslid van de D66  

Afgemeld/Afwezig   

Mw. M. (Monique) v.d. Hulst  
Mw. A. (Anneke) Lichtendahl  
Hr. J. (Johan) Zwakman, voorzitter wijkplatform IJmuiden-Noord  
Mw. K. (Kitty) Wolfs, Velsen lokaal  
Dhr. A (Arjen) Uytendaal, D66  
Mw. J. (Jacqueline) Staats, D66 / CDA 
Mw. P. (Paula) Meinema  
Hr. S. (Sige) Bart  
Mw.T.(Tineke) Prins  
Mw.G.(Gudy) Gudy van Veen, WB Velsen 2x Gudy 
Hr. C.(Cirdan) Perlot WB Velsen, wijkbeheerder   
Mw. J.(Josine) Nomden, bewoner   

Mw. E. (Enikö) Kardkovâcs, zal helaas niet meer terugkeren bij het Wijkplatform ivm  
opname in een verpleeghuis in Amsterdam.  

Agenda   

1. Opening   
De vergadering wordt geopend door de voorzitter, Anneke van der Molen. Zij heet  
allen welkom.   
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2. Afscheid Lilian Schenk  
Janneke Kiekebos, vertelt dat zij samen is gestart met Diana   



die toen de functie van vicevoorzitter had. Helaas kon zij door   
werkzaamheden bij de gemeente haar functie niet voortzetten.   
Lilian heeft veel vergaderingen via zoom gedaan in corona tijd.   
Dat waren uitdagingen, maar Lilian heeft het voorzitterschap   
goed vervuld. Lilian bedankt allen en speciale dank aan   
Janneke voor haar ondersteuning al deze tijd/jaren.  
Janneke overhandigt haar een bloemetje.  

3. Mededelingen  

Seksuele intimidatie  
Het schijnt dat vooral jonge vrouwen in IJmuiden zich niet veilig voelen op straat.  
Omdat ze zomaar worden aangesproken door mannen op een vervelende manier.  
Hierover zal o.a. worden gepraat op de bewonersbijeenkomst op woensdag 28  
september.  
Ron Koning kreeg geen mail meer als een zaak gemeld wordt bij Slim Melden. 
Normaal is er na 5 dagen een terugkoppeling. Maar dat gebeurde niet. Na een  
afspraak met Jurriaan Bruins in het gemeentehuis, bleek dat er iets haperde met 
Ziggo  mail. Nadat Ron een ander e-mailaccount gebruikte kwamen de meldingen 
wel  binnen.   
De kozijnenboer op de Zeeweg heeft nog steeds kozijnen op de stoep staan. Mensen  
kunnen met de kinderwagen, rollator, enz. dan niet over de stoep. Als er een melding  
wordt gemaakt, wordt er last onder dwangsom om het binnen vijf dagen weg te halen.  
Dat is precies de tijd dat de kozijnen op maandag worden verwijderd van de stoep.  
Het is een ergernis voor de buurt.  
Dick Groeneveld is nog bezig een buurtinitiatief, met een plaquette van Jules Deelder  
bij de Stadsschouwburg. Het Wijkplatform heeft eventueel een toezegging gedaan 
voor  een financiële bijdrage. Janneke zal het artikel over de jazzmusicus, dat in het  
muziekblad Jazz is geplaatst hierover, toesturen naar de leden van het WPF.  
Renate Ooms werkt vanuit de gemeente voor de Wijkplatforms en de participatie. Zij 
zal een afspraak maken om kennis te maken met Anneke en Janneke.  
Mariëlle maakte nog een opmerking dat de houtkachelgeur weer enorm is  
toegenomen.  
10-10 is er een afspraak met de huurdersraden van Velison Wonen en het   
Woningbedrijf Velsen en de Wijkplatforms.  
Gudy van Veen en Cirdan Perlot van het Woningbedrijf Velsen willen de volgende  
vergadering aanwezig zijn. En dan iets vertellen over hun functie bij het 
Woningbedrijf. 
 Er is duizend euro binnengekomen op de financiële aanvraag van het 
Wijkplatform.  

4. Vaststellen agenda.  

De agenda is vastgesteld.  

5. Notulen en actielijst van 15 juni jl.  
Het is niet duidelijk of er een jeugdagent in Velsen is. Misschien komt er 28 september  
daar meer duidelijkheid over. Er wordt geprobeerd de volgende vergadering van het  
Wijkplatform of deze agent aanwezig kan zijn, om iets over zijn/haar werkzaamheden  
te vertellen.  
Over het met 4 wielen op het grasveld bij Heerenduinweg parkeren wordt niets  
gedaan door de gemeente. Twee wielen is gedoogd en een bord plaatsen kost 350  
euro. Pas daarna kan er door handhaving boetes worden opgelegd. Pas bij een  
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renovatie van de weg of aanleg van een riool kunnen evt. parkeerplaatsen 



worden aangelegd.  
Laadpaal kleven is niet verboden. Het is wel vervelend voor de mensen die ook graag  
hun auto willen opladen.  
Actielijst:  
Een extra notulist en een vicevoorzitter worden nog gezocht voor het wijkplatform. 
Op 28 september spreekt Janneke in de raad in over de handtekeningenactie voor 
een  hondenverbod in het Notenboompark.  
De parkeerplaatsen van de Planetenweg liggen te dicht bij de zebrapaden, maar  
horen bij een ander wijkplatform.  

6. Terugkoppeling gesprek met de wethouders  
De afspraak met Renate Ooms, de nieuwe contactpersoon voor de wijkteams, is  
helaas niet doorgegaan. De wijkwethouder Sebastian Dinjens is er helaas vandaag  
niet. Ook geen afmelding gekregen.  

Bram Diepstraten, wethouder en 1e loco burgemeester, wil ook graag een gesprek in  
de toekomst met het wijkplatform over participatie en de rol van de wijkplatforms  
daarin.  

7. Bewonersbijeenkomst Veiligheid in de Wijk d.d. 28 september Gemeente Velsen 
en Wijkplatforms IJmuiden Noord en Zuid organiseren samen met  politie en 

handhaving een bijeenkomst om in gesprek te gaan over veiligheid in de  wijk.  

De bijeenkomst zal niet alleen over drugsoverlast gaan, zoals bij de bijeenkomst in de  

Dwarsligger in Zeewijk, maar alle aspecten van veiligheid in de wijk. Alle  
buurtbewoners zijn welkom.  

8. Recycletarief voor restafval  
De brief over het nieuwe recycle tarief en inzamelen is erg   
onduidelijk. Op een aantal plekken is er een ondergrondse  
afvalcontainer. Maar er zijn ook nog plekken met grijze bakken.   
Deze mensen zijn bang dat daar straks meer vuil in zit, dan   
alleen van hen zelf. De kosten per keer van het legen van de   
bak of het openen van de container is nu nog onduidelijk. In   
november wordt de hoogte van het vaste en het variabele deel   
vastgesteld.  

9. Instellen werkgroepen per wijkthema  

Momenteel ligt de verantwoordelijkheid bij het dagelijks bestuur van ons wijkplatform. 

En we willen, zoals in het vorige Wijkplatformoverleg is aangekondigd, de krachten en  

aandacht meer verdelen over alle wijkplatformleden.  

Per thema graag minimaal twee leden koppelen. Zij vormen samen een werkgroep. 

Als groepslid ben je vanuit het wijkplatform de contactpersoon voor het thema. Je hebt  

contact met de organisaties en neemt deel aan overleggen of bijeenkomsten. Tijdens  
onze Wijkplatform overleggen geven de werkgroep leden terugkoppeling over wat er  

speelt per thema.  

Te verdelen wijkthema’s en deelnemers/werkgroepen:  

- Groen afval en openbare ruimte (incl. herinrichting (nog niemand) 

- Verkeer en veiligheid (incl. parkeerbeleid)  

 Ron de Koning 

- Wonen (incl. nieuwbouwprojecten)   

Janneke Kiekebos . Willem Bastmeijer houdt zich bezig met verduurzaming. 

- Sociaal domein en welzijn  



Anneke van der Molen 

- Jeugd ( nog niemand)  

- PR en social media  

Ron van Alphen 

Niet iedereen was er dus, als die nog even nadenken in welke werkgroep zij 
willen  deelnemen dan horen we dat op de volgende vergadering.  

Het dagelijks bestuur blijft de volgende taken uitvoeren:  
Contact met de gemeente Velsen (Wijkwethouder, wijkmanager, wijkteam e.a.) en de  
daarbij horende overleggen. Contact met andere wijkplatforms in Velsen. Contact met  
wijkpartners, waaronder Sociaal Wijkteam.  

10. Projecten in de wijk:  

Van Pont tot park  

Waal-Dolfijnstraat: De gemeente is met projectbureau AM in gesprek. 

De flat op de Maasstraat en van de Ostadestraat wordt misschien ook 

gesloopt. 

Waar gaan de bewoners van dit gebouw wonen etc.  

  

Jeugdhonk aan de Heerenduinweg.  
Garage 2020 mag nog vijf keer de voortgang begeleiden.  
Er moet nog een vergunning aangevraagd worden.  
Het plan is, dat er twee zeecontainers komen, één open container 
en één afgesloten. Verantwoordelijkheid komt gedeeltelijk vanuit de 
jeugd.  

Het project is opgezet voor de jeugd van 12 tot 18 jaar.  

Poepoverlast in het Notenboompark  
 Marianne Steijn, wethouder zal een afspraak maken met Janneke voor een rondje 
door het park. 
Misschien is het mogelijk om de wetten aan te passen voor 
hondenbezitters? Of kan er meer gecontroleerd worden door Boa’s?  

Omgeving Telstar stadion.  

In mei is er een bewonersvergadering geweest.  
Het stadion wil uitbreiden van 5000 naar 6000 bezoekers. 
De fysio wil graag uitbreiden om meer met gezondheid rond het stadion te 
doen. Daarbij worden er mogelijk ook ongeveer 200 huizen gebouwd rond het 
stadion. In de parken Schoonenberg en Waterland mogen geen huizen komen 
als het aan de bewonersgroep ligt. 
Aan de Waterloolaan mogen alleen villa’s komen zoals aan de andere 
kant. .Dit is de inbreng van bewoners. Er wordt met veel partijen 
gesproken over de invulling. 

Verder informatie is in de IJmuider Courant terug te vinden. 
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11. Rondvraag.  

Ron: Tips om energie te besparen?  

Willem Bastmeijer is energiecoach en kan veel tips geven om je huis te verduurzamen. 

13.Volgende vergaderingen:   



Geplande volgende vergaderingen 2022  
16 november 
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