Notulen Wijkplatform Zee- en Duinwijk 8 mei 2017
Aanwezig: Martha Klinge, Carrie Nupoort, Piet Dekker, Nico van Nijendaal, Ger Mendrik, Adri 't Hart,
Gré Rolvink, Dennis Gouda, Sieger van der Laan (PvdA), Evelien Engele (IJC), Hr. Slopsma+buurman
Scheiberglaan, Therese Marcos (D'66Velsen), Maurice Bok (VL), Elsa Waljaard (CU), Ciska de Wit,
Tiny van Oostrum, Piet van Deudekom (LGV), Floor Bal (Wijkwethouder), Henk Pruiksma (later),
Tenda Hoffmans (Gemeente Velsen) Ina de Vos, Carla Zwart.
Afwezig met bericht: Elly Jansen, dhr. Zandwijk, Arjan de Vos, Gerard Hartog
1) Ina opent de vergadering en heet alle aanwezigen welkom. Speciaal welkom voor Tenda
Hoffmans, zij komt uitleg geven over het GIDS project.
2) GIDS staat voor Gezond in de Stad.
Binnenkort gaat de tweede fase van start. Het wil iniatieven van bewoners ondersteunen ten aanzien
van gezondheidsachterstanden in de wijk, dit is heel breed. Zeewijk werd vorig jaar een pilot-wijk. Er
kwamen toen eigenlijk geen plannen van de bewoners, wel vanuit Stichting Welzijn Velsen,
Sportsupport, Pieter Vermeulenmuseum etc, bijvoorbeeld om iets te doen aan de eenzaamheid
onder ouderen in de wijk, sporten met lagere schooljeugd en smaaklessen op basisscholen. Het idee
is om bijv. met de wijkmobiel de wijk in gaan om zo met de bewoners in gesprek te gaan. Van daar
uit zal er een werkgroep worden gevormd, die de plannen verder uit gaat werken. Een en ander dient
in juni gerealiseerd te zijn. Website: www.gezondin.nu
3) Nieuws en binnengekomen post:
* Er is een nieuw bestuur voor de speeltuin en daarnaast twee kundige beheerders. De
speeltoestellen worden gekeurd, de verzekering hangt daar van af. Het park wordt gezellig en
kindvriendelijk gemaakt en er komt nieuw zand in de zandbak. Het streven is, om in juni open te
gaan. Er is nog wel behoefte aan meer vrijwilligers en zaterdag 20 mei is een klusdag gepland.
* mail van bewonerscommissie Schiplaan: geluidsoverlast m.n. motoren Heerenduinweg; contact
gehad met wijkagent en zal worden gecontroleerd. Lantaarnpalen midden op trottoir, auto's die
trottoir blokkeren, gebrek aan prullenbak tbv hondenpoepzakjes. Ina heeft mail gestuurd naar
gemeente, maar nog geen reactie.
* gymzaal Kruisberglaan gaat tegen de vlakte, nog niet bekend wanneer.
* aanleg rotonde Minister van Houtenlaan Driehuis; is niet onze wijk, maar wij maken ons ernstig
zorgen over ontsluitingsweg voor onze wijk bij evt. calamiteiten. Bij evt. ramp in havengebied wordt
Kanaaldijk afgezet en moet bij een ontruiming iedereen over Planetenweg en Langenieuwstraat; dat
is ondoenlijk, want het staat nu al geregeld vast op de Stationsweg. Ons advies is om de busbaan
open te stellen! Ook het weggedeelte tot de rotonde bij het IJspaleis gaat open en als dat klaar is
gaat de Heerenduinweg tot aan het zwembad open. Voorlopig hebben we in de gemeente te maken
met veel verkeeroverlast.
* sloop Eenhoornschool/Zandloper gaat binnenkort van start; asbest is verwijderd.
* er zijn geen bezwaren bij gemeente binnengekomen vanwege verbouwing voormalig
kinderdagverblijf Venusstraat komst statushouders.
* er zijn werkzaamheden Snippenbos/Keetberglaan; 5 weken geleden werd e.e.a. ineens afgesloten
zonder communicatie. Bewoners van het Snippenbos moeten omrijden via de Reigersbossenlaan.
Omdat de doorsteek (fietspad tussen Reigersbossenlaan en Snippenbos) werd geblokkeerd door
verkeerspaaltjes die door grappenmakers waren neergelegd kon HVC er niet door en kliko's werden
niet geleegd. Gemeente gaf aan eigenlijk via FB te willen communiceren....dat is toch van de zotte?

Bocht van Dennekoplaan naar Keetberglaan is te krap, vrachtwagens rijden zich regelmatig klem. Heb
geadviseerd paaltjes in bocht weg te halen, maar is volgens gemeente niet nodig!
* er komt een nieuwe kunstgraslaag op het Cruyffcourt; in 2007 was 'ons' Cruyffcourt één van de
eersten in Nederland en daar zat een afspraak bij: bij slijtage wordt de graslaag vervangen. Graslaag
is inderdaad versleten dus wordt vervangen!
* proef parkeerverbod geslaagd bij Betelgeuzestraat/Action; geruchten dat Action gaat verhuizen
kunnen niet worden bevestigd...gerucht dat grasveld naast Dwarsligger gebruikt gaat worden als
parkeerterrein kloppen niet. Dwarsligger gaat het veldje opknappen en er is geen ruimte voor JOP's.
4) Verslag 20 februari j.l.
Dennis Gouda geeft aan dat hij niet werd vermeld bij de afwezigen in het verslag van 20 februari,
maar hij had zich pas afgemeld ná de vergadering. Notulen van een vergadering zijn een
momentopname. Na deze kanttekening zijn de notulen goedgekeurd.
5) Nieuws vanuit het Wijkteam
Er is overleg geweest over de JOP tussen gemeente en bewoners, Ina mocht daar niet bij zijn. Deze
komt niet op het grasveld bij SVIJ. De bewoners mogen bepalen waar de JOP dan wel komt. Dit stuit
op weerstand bij zowel het Wijkplatform als bij de jongeren, zij keuren veel plekken af. Sport Support
heeft voorgesteld een nieuwe JOP bij het Cruyff Court te plaatsen, maar dat is niet aan de orde.
Meeuwenbestrijding: een (namaak) vogel op daken van flats lijkt te helpen.
Er zijn afspraken gemaakt betreffende de parkeeroverlast bij basisschool de Origon. Er is voldoende
ruimte in de buurt om te parkeren dus leerkrachten hoeven niet en masse de auto's in één straatje te
zetten.
6) Onthulling anker
De onthulling van het anker was leuk en drukbezocht (Rotonde Pleiadenplantsoen - Orionweg)
7) Speerpuntenplan
Er zijn geen opmerkingen meer binnengekomen op het concept, dus de versie van het
speerpuntenplan 2017 is nu definitief.
8) Rondvraag - De slager op het Canopusplein gooit nog steeds karton en afval in de afvalbakken
voor de bewoners. Hij is niet verplicht een eigen afvalbak te hebben. Hij geeft aan dat vleesafval
wordt meegegeven aan de leverancier. Er is in het verleden contact geweest met Milieudienst
IJmond en zij gaven aan dat er bewijzen nodig zijn om te kunnen optreden. Dus er foto's van maken
en klachten doorgeven is de enige manier om dit te doen stoppen.
- Er is ingebroken in de speeltuin. Verzoek om er op te letten, als je er langs komt.
- Hieperdepiepppp....Ina was op 1 mei j.l. twaalf en een half jaar voorzitter van het wijkplatform!
9) Ina sluit de vergadering en dankt de aanwezigen voor hun komst.
Volgende vergadering is maandag 19 juni a.s.

