
 

 
 
 
 
 
 
           
 
 
 
Jaarplan Wijkplatform IJmuiden-Zuid 2023 
 
Halverwege 2022 heeft er binnen het Wijkplatform een bestuurlijke wisseling plaats gevonden.  
Na aftreden van de voorzitter, vicevoorzitter en penningmeester zat het platform met opvolgingsproblemen en dus ook met zijn bestaansrecht.  
Middels flyers heeft het Wijkplatform huis-aan-huis een oproep in de wijk gedaan en er een krantenartikel in de IJmuider Courant aan gewijd. Dit heeft er 
voor gezorgd dat een bewoner zich heeft gemeld en de nieuwe voorzitter is aangetreden.  
Op dit moment bestaat het bestuur uit een voorzitter en secretaris en zijn we nog op zoek naar een  penningmeester. Deze functie wordt momenteel door 
de voorzitter en secretaris ingevuld. 
Eind december 2022 bestaat het Wijkplatform uit 12 leden. 
De leden van het Wijkplatform zijn betrokken bewoners en voelen zich verantwoordelijk voor de wijk. De leden wonen er 24/7 en weten veelal wat er speelt 
in hun buurt. Er is dus binnen het Wijkplatform veel wijkkennis, maak hier als gemeente en wijk- en netwerkpartner gebruik van. 
 
Nieuw vergaderruimte  
Door het wegvallen van Buurtcentrum de Spil kent IJmuiden Zuid geen maatschappelijke voorziening meer, waar vergaderingen van het Wijkplatform plaats 
kunnen vinden. In 2022 hebben daarom de vergaderingen in Zalencentrum Velserduin plaats gevonden. Vanaf 2023 gaan we gebruik maken van de locatie 
van de Huurdersraad van Woningbedrijf Velsen aan de Planetenweg. Hier mogen we kosteloos gebruik van maken, met de kanttekening dat we zelf zorg 
dragen voor de consumpties. Hier zijn we als Wijkplatform erg content mee. 
 
Financiën 
Wegens de coronaperiode heeft het Wijkplatform pas in het najaar van 2022 wijkbudget aangevraagd. Dit doordat het Wijkplatform geen vergaderkosten 
hoefde te maken, omdat vergaderingen online werden gehouden. Halverwege 2022 zijn de vergaderingen weer live gehouden.   



 

Werkgroepen 
In 2022 heeft het Wijkplatform intern een start gemaakt met het formeren van werkgroepen. Dit om het bestuur te ontlasten. Besprekingen en overleggen 
met gemeente en netwerkpartners werden voornamelijk met de bestuursleden gevoerd. Om dit over het platform te spreiden en alle wijkplatformleden 
verantwoordelijkheid te geven, heeft het Wijkplatform gekozen voor het werken met werkgroepen. 
Rond de volgende aandachtsgebieden zijn werkgroepen geformeerd: 

• Groen, afval en openbare ruimte (incl. herinrichting) 

• Verkeer en veiligheid (incl. parkeerbeleid) 

• Wonen (incl. nieuwbouwprojecten) 

• Sociaal domein en welzijn 

• Jeugd 

• PR en social media 
 
Wijkspeerpunten 
Onderstaande wijkspeerpunten zullen zeker in 2023 door het Wijkplatform IJmuiden Zuid doorgezet of opgepakt worden: 
Parkeren in de wijk 
Het aantal parkeerplaatsen in de wijk is te weinig voor de aantal auto’s die bewoners in bezit hebben, dit zorgt voor een overspannen situatie.  Voor de wijk 
betekent dit dat er veelvuldig verkeerd geparkeerd wordt, zoals op hoeken, op gazons en op plekken, die gevaarlijke verkeerssituaties oplevert. Het 
Wijkplatform is in gesprek met de gemeente afdeling handhaving over o.a. het huidige handhavingsbeleid rondom fout parkeren en wil met de gemeente 
kijken naar andere parkeeralternatieven en mogelijkheden in de wijk.  
De werkgroep verkeer en veiligheid heeft het voornemen om in overleg met de gemeente, afdeling verkeer, 3 verkeersborden te laten plaatsen aan de 
Heerenduinweg (RVV E08b - Parkeren op stoep toegestaan), dit omdat automobilisten hun auto met twee wielen op het trottoir en twee wielen op het 
gazon parkeren.  
 
Kozijnenleverancier Zeeweg 
De kozijnenleverancier aan de Zeeweg overtreed al geruime tijd de regels in de openbare ruimte en zorgt voor overlast. Dit door kozijnen te laten plaatsen 
op het trottoir, waardoor valide en invalide bewoners niet meer over het trottoir kunnen lopen en verplicht zijn om via de rijweg langs te lopen. Dit 
probleem staat al een aantal jaren op de agenda van het Wijkplatform en de afdeling handhaving is hiervan op de hoogte.  
Het platform blijft in 2023 hier aandacht aan geven om te zorgen dat de gemeente stappen gaat nemen om deze overlast adequaat op te lossen en aan te 
pakken. 
 
Meldsysteem “Slim Melden”  
Het systeem “Slim Melden” is bedoeld om bewoners te stimuleren om vaker, meer en makkelijker te laten melden. Echter verloopt de terugkoppeling van 
afhandeling naar bewoners slecht. Dit geeft bewoners het gevoel dat er niets met hun melding wordt gedaan.  
Het Wijkplatform zal het systeem meermalig testen en in de gaten houden en dit blijven melden naar de gemeente. 



 

Nieuw afvalsysteem 
In 2023 wordt het nieuwe afvalsysteem ingevoerd. Dit betekent dat bewoners voor het restafval betalen per keer dat de ondergrondse container wordt 
gebruikt of de grijze container wordt aangeboden voor leging. 
Het Wijkplatform maakt zich zorgen dat het nieuwe afvalsysteem het illegaal dumpen van afval met name naast de ondergrondse containers zal vergroten. 
Het Wijkplatform gaat de invoering van het systeem daarom ook nauwlettend in de gaten houden.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
 
Van Pont tot Park 
Met de gebiedsvisie Van Pont tot Park wil de gemeente inzetten op vernieuwing van het gebied tussen het Pontplein en het Stadspark. Ingezet wordt op 
vernieuwing van de woningvoorraad, het verruimen van het woningaanbod en het compacter maken van het winkelcentrum rond de Lange Nieuwstraat en 
een horecaplein op Plein 1945. Ook in 2023 blijft het Wijkplatform deze ontwikkelingen volgen. 
 
Verbeteren communicatie naar de bewoners en samenwerken met wijk- en netwerkpartners 
Het Wijkplatform wil de communicatie naar zijn bewoners verbeteren. Bewoners zijn veelal niet op de hoogte van het bestaan van het Wijkplatform.  
Graag willen we kennis maken met bewonerscommissies en actieve bewonersgroepen in de wijk en meer aandacht schenken aan de website van het 
Wijkplatform.  
Daarnaast zal het Wijkplatform de contacten aanhalen met zijn wijk- en netwerkpartners en samen werken rondom leefbaarheids- en maatschappelijke 
problemen. Denk hierbij aan samenwerken met Sociaal Wijkteam omtrent eenzaamheid in de wijk en met woningcorporaties rondom leefbaarheid en 
veiligheid. 
  
Uniformeren van Wijkplatformzaken 
Het Wijkplatform loopt tegen een aantal zaken aan, waarvan wij denken dat we dat in 2023 beter kunnen uniformeren en samen met gemeente en de 
andere wijkplatforms moeten oppakken.  
Deze zaken zijn: 
Bankkosten en financiën: 
Wijkplatform IJmuiden Zuid is geen rechtsvorm, waardoor wij geen zakelijke rekening kunnen openen. De maandelijkse bankkosten zijn zo hoog dat wij van 
mening zijn dat dit anders georganiseerd kan worden. Mogelijk dat de andere wijkplatforms hier ook mee te maken hebben en willen dat samen met de 
gemeente naar een geschikte oplossing gevonden kan worden zodat gemeenschapsgeld goed besteed wordt.  
 
Bewonersparticipatie: 
Het Wijkplatform wil dichter bij de bewoners staan voor signalen en wijkproblematieken en dat bewoners het platform beter kunnen vinden. Het 
Wijkplatform is op zoek naar een medium om dit te vergemakkelijken, zonder klaagzang en grof taalgebruik. Dat is nog lastig en willen graag met gemeente 
en de andere wijkplatforms kijken naar de mogelijkheden van communiceren met onze bewoners. 
 
 



 

Jaarplan 
In het jaarplan van 2021 staat vermeld dat het Wijkplatform streeft om in 2022 uniforme richtlijnen voor het jaarplan van de Wijkplatforms in Velsen te 
realiseren. Dit is tot nu toe nog niet opgepakt. Het Wijkplatform zal hier initiator in zijn om samen met de andere Wijkplatforms en de gemeente hier vorm 
aan te gaan geven. 
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Begroting 2023 Wijkplatform IJmuiden Zuid  
 
 

Omschrijving  Bedrag 

Vergaderkosten  €   300,- 

PR en kopij Kopij kosten € 1000,- 

Bankzaken  Kosten rekening €   350,- 

Interne organisatie Wijkplatform  €   350,-     

Totaal  € 2000,- 

 
 
 
 
 
 
 
 


