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Notulen Wijkplatform IJmuiden-Zuid Woensdag 

16 november 2022 19.30 uur Locatie 

Zalencentrum Velserduin 

 
 
 

Aanwezig namens het Wijkplanform: 

Mw. A (Anneke) van der Molen, voorzitter 

Mw. J. (Janneke) Kiekebos 

Meijns  

Hr. R. (Ron) de Koning 
Hr. W. (Willem) Bastmeijer 

Mw. A. (Anneke) 

Lichtendahl  

Mw. T. (Tineke) Prins 

Hr. P. (Peter) Koridon 

Mw. M. (Mariëlle) Verschoor, notuliste 
 

Belangstellenden/Bewoners IJmuiden-

Zuid  

Hr. S. (Sjaak) Ples, bewoner 
Hr. C. (Cirdan) Perlot,  WB Velsen, wijkbeheerder 

Mw. J. (Joanne) van der Zande, raadslid 

D66 

 Mw, K. (Kitty) Wolfs, Velsen Lokaal   
Mw. (Gudy) van Veen, woonconsulent 

woonbedrijf Velsen. 

Mw.R. (Renate) Ooms, relatiemanager gemeente 

Velsen 

 
Afgemeld/Afwezig 

Hr. R. (Ron) van Alphen  

Hr. J. (Johan) Zwakman, voorzitter wijkplatform IJmuiden-

Noord  
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Mw. P. (Paula) Meinema 

Hr. S. (Sige) Bart 

 Mw. M. (Monique) v.d. Hulst 
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1. Opening vergadering 

Anneke van der Molen opent de vergadering en vraagt of 

iedereen die aanwezig is in de vergadering zich voor te 

stellen. 

 
2. Mededelingen 

Er zijn geen extra mededelingen. 

 

3. Vaststellen agenda 

I.v.m. voetbal proberen we de vergadering niet te veel uit te 
laten lopen, In de volgende vergadering zullen de 

afvalperikelen in de Merwedestraat, ingebracht door Peter 

Koridon , worden geagendeerd. 

 

4. Notulen en actielijst van 21 september 2022 

Helaas wordt er geconstateerd door o.a. de huurdersraad van 

Woningbedrijf Velsen, dat na onderzoek en rapport van Circus Vis, 

niet zo veel van de aanbevelingen en uitvoering terecht is 
gekomen. 

Velison Wonen, woningbedrijf Velsen en 3 Wijkplatforms 

zullen gezamenlijk een brief naar de gemeente sturen om iets 

te vernemen van de gemeente. De brief is naar BenW en naar 

de raadsleden gestuurd. 
 

Aanvulling op de afstand van de zebrapaden en de 

parkeerplaatsen. 

De zebrapaden op de Lange Nieuwstraat zijn redelijk correct 
aangelegd.  5 meter vanaf de parkeerplaatsen. Op de Planetenweg 

zijn de parkeerplaatsen dichter bij de zebrapaden aangelegd. Dit 

moet Wijkplatform Zeewijk-Duinwijk zelf inbrengen. 

Er wordt geconstateerd dat de zebrapaden slecht verlicht zijn 

op de Lange Nieuwstraat. Het licht wat is, is te donker. Ron 
gaat hiermee verder met de werkgroep verkeer en zal de 

informatie doorgeven aan Anneke. 

 

Op samenspel.nl is meer informatie te vinden over het project 

in de omgeving van Telstar. Er zijn vijf partijen 

vertegenwoordigd; Telstar, het Felisenum, Velserbeek, 

wijkcomité van de bewoners en de Leeuweriklaan. Er wordt 

o.a. gesproken over het parkeerterrein op de minister van 
Houtenlaan. Mogelijk dat dit gebruikt kan worden voor 

appartementen met op de eerste 2 verdiepingen 

parkeerplaatsen. Dit is slechts één mogelijkheid. Bij de bouw 

van een nieuw Telstarstadion kunnen er mogelijk ook 
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woningen rondom gerealiseerd worden samen met sport-en 

gezondheidscentra. Er zijn veel (on)mogelijkheden. Deze 

worden met de diverse partijen besproken. 

 
 

5. Doelstellingen voor 2023 

Vergaderruimte. Zalencentrum Velserduin is een nogal kostbare 

oplossing om te vergaderen. 

Wijkplatform IJmuiden-Noord vergadert op de Planetenweg in 

het kantoor van de Huurdersraad Woningbedrijf Velsen. 

Niemand van de aanwezigen heeft bezwaar om ook daar te 

vergaderen. Janneke zal vragen of deze ruimte mogelijk ook 

beschikbaar is voor ons Wijkplatform. Actie Janneke  
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Het Wijkplatform heeft zijn eigen zakelijke rekening. Maar de 

bank vraagt hiervoor 28,50 per maand. Het kan niet op de 

rekening van de gemeente omdat het Wijkplatform 

onafhankelijk wil zijn en ook de gemeente wil dit niet. We 

gaan onderzoeken of dit toch niet goedkoper kan. Actie 

bestuur 
 

Jaarplan 2023 

Veiligheid en leefbaarheid 

Verkeer en parkeren 

Meer bekendheid van het Wijkplatform en dichter bij de 

bewoners  

Drugsproblematiek 
Milieu en Tata steel 

Begroting 

 
 

6. Verder instellen werkgroepen 

Werkgroepen: 

Verkeer en veiligheid: Ron en Anneke  
 Afval en groen: Sjaak Ples en Peter Koridon 

Wonen: Willem Bastmeijer. 

 

 
7. Recycletarief voor restafval 

De tarieven worden in november vastgesteld door de raad en 

bekend gemaakt o.a. in de Jutter. Er wordt door vele aanwezigen 

gevreesd voor dumping. 

2023 is een overgangsjaar. Dan betalen de inwoners alleen 
het vastrecht. In 2024 is bekend hoeveel zakken met restafval 

of rolcontainers zijn aangeboden en wordt het dan verrekend. 

In de HVC-app kun je zien hoeveel restafval je hebt 

aangeboden. Des te minder dan ook weinig betalen. Probeer 

dus zoveel mogelijk te scheiden. Dat is goed voor je 

portemonnee. 
 

8. Projecten in de wijk 

Waal- en Dolfijnproject gaat hopelijk binnenkort weer 

verder. Achter de schermen wordt hier wel aan 

gewerkt. In de rivierenbuurt is een bewonerscommissie 

bijeenkomst over de Maasstraat en Ostadestraat. 

          Jeugdhonk 
Er worden nog plekken gezocht, waar mogelijk containers 
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gezet kunnen worden. Er zijn een paar plekken waar dit 

mogelijk gerealiseerd kan worden. De gemeente is er druk 

mee bezig. Er is ook een mogelijkheid om te beginnen in een 

ruimte in de Dwarsligger. Er is 1000 euro aanwezig om deze 

ruimte in te richten. Ingerichte zeecontainers kosten 5.500 

euro. Wordt vervolgd.  
          Jeugdagent 

In Velsen is Corrie de Vossen jeugdagent. Ze staat niet apart 

vermeld bij de politie. Ze kan niet op woensdag vergaderen 

helaas. Dus geen uitleg van de werkzaamheden van haar. De 

jeugdagent komt op hangplekken, doet huisbezoeken, heeft 

contact met de Boa’s en met de scholen. En andere zaken 

waar jeugd bij betrokken is. Samen met de jeugdboa's wordt 

getracht het vertrouwen van de jeugd te veroveren en dat lukt 
heel goed. 

Poepoverlast op het Notenboompark 

Janneke heeft ingesproken bij de raadsvergadering. Ook heeft 

Janneke samen met Marianne Steijn, wethouder, een rondje 

gelopen in het park. Er komt geen hondenverbod. Er zullen 

borden geplaatst worden waarop een dringende oproep staat de 
hondenpoep op te ruimen. Dit is een wettelijke plicht. Er staat een 

paal met poepzakjes en een afvalbak. Ook zal er meer 

gecontroleerd worden door de Boa's. 

Hopelijk heeft dit het gewenste effect.  

9.Rondvraag 

Wijkschouw samen met Wijkplatform Noord. 
Het plan om samen een wijkschouw te doen is afgeblazen, Het 

gebied wordt dan te groot. Wij kunnen wel gaan denken om ook 

een wijkschouw re organiseren. 

De wijkschouw van Wijkplatform IJmuiden-Noord 

wordt gehouden in april of mei van 2023. Het doel van 

de wijkschouw is de leefbaarheid versterken. 

 Bewoners kunnen ook punten aandragen. Er wordt een rondje 

gefietst met o.a. het woningbedrijf, wijkagent, 
gemeenteambtenaar, boa. Dan gaan we naar plekken in de wijk 

waar problemen zijn, b.v. parkeren, onveiligheid, groen, slecht 

wegdek, verlichting, enz. 

Kerstwens. 

Besloten wordt om in de Jutter een kerstwens te plaatsen. 

Janneke zal aan Johan Zwakman vragen of we net als vorig 

jaar weer een gezamenlijke kerstadvertentie plaatsen. 

Poorten. 

Sjaak Ples vertelt, dat de poorten smal worden door onkruid, 
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dat er groeit. Zelf kan hij weinig doen tegen het onkruid i.v.m. 

invaliditeit. Het is moeilijk om met de scootmobiel er doorheen 

te rijden. Peter en Sjaak gaan samen uitzoeken hoe dit 

aangepakt moet worden. Actie Peter en Sjaak. 

         

       

          10. Sluiting 

           Anneke sluit de vergadering af en bedankt alle aanwezigen. 

 

          Volgende vergaderingen Wijkplatform IJmuiden-Zuid: 

           15 februari 

           26 april (afwijkende datum!) 

           21 juni 

           20 september 

           15 november 
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