
Notulen vergadering Wijkplatform Zee- en Duinwijk 
van 21 maart 2016 
 
Aanwezig: Ina de Vos, Gerard Hartog, Nico van Nijendaal, Piet Dekker, Gerko Buist (SP), Nel 
Ruiten, Jacqueline Staats (CDA), M. Rolvink, Adri 't Hart, Tiny van Oosterom, Floor Bal 
(Wijkwethouder), Nico vd Plas, Mitzie Meijerhof (IJC), Ciska de Wit, Elly Jansen, 
Sieger vd Laan, Carla Zwart (notuliste). 
Afwezig m.k.: Martha Klinge, Arjan de Vos, Rob Plessius, Piet van Deudekom (LGV) 
 
1) Ina heet alle aanwezigen welkom. Speciaal welkom voor Nico vd Plas. Hij is sinds kort een 
nieuwe inwoner van Duinwijk en wil graag op de hoogte blijven van het wijkgebeuren. Nico 
heeft gereageerd n.a.v. de oproep voor onze wijkschouw. 
 
2) De bijeenkomst 'Gezond en wel in Zee- en Duinwijk' van 10 maart j.l. werd druk bezocht. 
Veel mensen waren geschokt door de stille armoede in de wijk. Volgende maand is er weer 
een bijeenkomst. In de vergadering van 23 mei a.s. zal Ina meer vertellen. 
 
3) Piet vraagt zich af, of de toestanden rond de JOP (Jongeren Ontmoeting Plek) aan de 
Dokweg echt zo erg zijn. Ina bevestigd dit: er is veel troep en overlast, de eerste avond 
(december 2015) stond de prullenbak al in de fik. Binnenkort is er wijkteamoverleg, Ina gooit 
het daar in de groep. 
- De gemeente laat weten, dat er nooit een sloopvergunning is afgegeven voor de gymzaal. 
Ina weet zeker van wel en gaat het nakijken. 
- Op 1 mei is er feest op het terrein van SVIJ met als thema: 'Verbroedering tot stand 
brengen door middel van sport', georganiseerd door de Kuba Moskee. 
 
4) Het verslag van de wijkschouw van 10 maart wordt besproken. Er was veel belangstelling: 
wijkbewoners, wethouder, Raadsleden en professionele partners in de wijk fietsten mee. 
Het verslag wordt eventueel bijgewerkt met op- en aanmerkingen en dan gaat het naar de 
gemeente. 
- Laden en lossen Canopusplein/Betelgeuzestraat: hier waren eerst kleine winkeltjes, nu 
grote zoals Lidl en Action. De bevoorrading vindt plaats gedurende 7 dagen per week. Een 
gedeeltelijk parkeerverbod achter de Dwarsligger zou mogelijk een oplossing zijn. 
Binnenkort wordt het door de verkeerspolitie besproken. 
- Geldautomaat Zeewijkplein: is nog steeds van de gekke: auto's rijden nog steeds langs de 
paaltjes tot aan de geldautomaat. 
- Wat betreft sloop winkelcentrum: Henk ter Hoor is afgebroken. Nu is men bezig met 
grondwerkzaamheden. Niet alle omwonenden worden op de hoogte gehouden. Dit ligt 
hoofdzakelijk aan Dreefbeheer. Floor Bal gaat ze hier op aanspreken en vragen of ze beter 
met de bewoners willen communiceren. 
- Er wordt een nieuw plan gemaakt voor de speelplekken in de wijk, o.a. voor de 
Pegasusstraat is een plan voor een nieuwe inrichting. Bewoners worden op de hoogte 
gehouden. 
- Wat betreft het verpauperde pand aan de Pegasusstraat: de gemeente kan hier niet veel 
mee, omdat het particulier eigendom is. Alleen als er gevaar voor de omgeving is kan de 
gemeente ingrijpen. 



- De JOP aan de Dokweg is een zooitje. Na 22.00 uur zouden de jongeren er niet meer mogen 
komen. Het bordje met 'spelregels'  is weggehaald en er komt een nieuw bordje. 
Zou een grotere prullenbak helpen tegen de rotzooi? De jongeren hadden beloofd om zelf 
op te ruimen. 
- Het Rokerspad heet nu toch echt Eglantierspad. Dit gebeurde zonder overleg. Het 
Rokerspad was een betere naam: iedereen kent dat. 
Er wordt gevraagd, of die naam weer gebruikt kan worden. Het pad is niet verlicht. Het zou 
om een natuurgebied gaan, maar er is ook een hondenuitlaatplek. Daarnaast maken veel 
mensen gebruik van het fietspad om van en naar het werk in bijv. havengebied te gaan. 
= Het veldje achter de voormalige Kennedyschool is er slecht aan toe, het onderhoud is 
versloft. Er ligt nu fijn gravel, dit waait weg. Asfalt zou beter zijn. De gemeente neemt het 
mee en gaat het bekijken. 
- Speeltuin Zeewijk: de beheerders Suus en Bert gaan er mee stoppen. Ook de vrijwilligers 
stoppen er mee. Er was soms politie vanwege geluidsoverlast. Ina adviseerde al eens, om 
middels een briefje de buurtbewoners op de hoogte te stellen als er een feestje aan komt. 
- Er is een kleine wegversmalling bij het zebrapad aan de Orionweg, om de auto's niet te 
hard te laten rijden. Sommige fietsers vinden dat eng omdat automobilisten soms rakelings 
langs de fietsers rijden. Vraag is gesteld of dit veranderd kan worden, maar dat is de 
gemeente niet van plan. 
- De 12-hoog flat aan de Orionweg loopt al aardig leeg. Deze moet aan het einde van het jaar 
leeg zijn. In 2016 wordt besproken wanneer de sloop in 2017 plaats zal vinden. 
- Iedereen is enthousiast over het voorstel van Sieger van der Laan om een fietspad achter 
de Orionflat naar de Raafstraat aan te leggen. Zo kunnen kinderen uit de Dennekopwijk veilig 
naar de scholen in de wijk fietsen en niet via Orionweg. 
Het volledige verslag staat op onze website: www.wijkplatformsvelsen.nl/zee-en-duinwijk  
 
- Extra agendapunt vanuit het wijkteam: een aantal jongeren wilden een wijkfeest 
organiseren. De jongerenwerker is ziek en daarom gaat het voorlopig niet door. 
- Horen zien en melden: vanuit de whatsapp groepen kwam de suggestie om borden aan 
lantaarnpalen te bevestigen, met daarop bijv. 'in onze wijk doen we aan Buurtpreventie'. Dit 
schijnt inbrekers af te schrikken. 
 Dit gaat ten koste van de uniformiteit en dan wordt het een rommeltje. Floor Bal gaat dit 
nader bekijken. 
- Er is door Stichting Welzijn een jongerenwerker aangesteld, i.v.m. ziekte Andres. Deze 
persoon doet het goed en kan prima met de jongeren overweg. 
 
5) Rondvraag.  - Hans Barends heeft, samen met andere bewoners van de Doorneberglaan, 
plannen voor een wandelpromenade tussen hun flat en het parkeerdek van de 
Zeewijkpassage. 
- Elly vraagt zich af, wie de mensen van het sociaal wijkteam zijn. Zij las laatst een artikel in 
de Jutter, maar daar stonden geen namen en contactgegevens bij. Ina geeft aan dat deze 
gegevens staan vermeld in de Gemeentegids. Deze worden niet meer huis aan huis 
verspreid, kunnen opgehaald worden in o.a. Gemeentehuis en buurtcentra. 
- Gerard las een artikel over containers op zonne-energie. Floot noteert dit. 
- Nico: is bang, dat Noppes het ophaalsysteem(van oa tweedehands kleding en 
goederen) over gaat nemen. Dit zou funest zijn voor het OIG. Floor vertelt, dat hier 
afspraken over zijn gemaakt, die opgenomen zijn in een overeenkomst.  



Ina geeft aan dat Johan Zwakman van Wijkplatform IJmuiden-Noord het twitter-account van 
de Wijkplatforms heeft misbruikt om hiervoor aandacht te krijgen. Het is niet aan de 
Wijkplatforms om advies te geven wat je met je gebruikte spullen dient te doen.  
Johan had dit op eigen titel moeten doen. Voorzitter van IJmuiden-Zuid heeft tweet 
verwijderd en Johan Zwakman is hierop aangesproken. 
- De Velsertunnel gaat 15 april a.s. dicht. Bushalte in Driehuis  is verplaatst naar 
Waterloolaan (dichter bij station Driehuis). Volgens Piet leveren de mensen van 
Rijkswaterstaat prima werk en informeren zij de mensen goed. 
 - Ina: Wijkplatform IJmuiden-Zuid heeft 'Wijkplatform-vlaggen' laten maken. Bij activiteiten 
waarbij de Wijkplatforms zijn betrokken kunnen deze vlaggen worden opgehangen.  
Verder wil zij weten, of deze nieuwe manier van vergaderen (1 x per 2 maanden) bevalt. De 
mensen vinden het prima, dus tot eind 2016 vergaderen we om de maand. 
 Tip: hou de website in de gaten voor nieuws! 
Hierop sluit Ina de vergadering en bedankt een ieder voor haar of zijn komst. 
 
Volgende vergadering Maandag 23 mei a.s. 
 

 

 

 


