notulen vergadering wijkplatform Zee- en Duinwijk 19 juni 2017
Aanwezig: Dennis Gouda, Carrie Nupoort, Nico van Nijendaal, Ger Mendrik, Adri 't Hart, Gre
Rolvink, Nel Ruyter, Mitzie Meijerhof (IJC), Arjan de Vos, Theresa Marcos (D'66Velsen), Elsa
Waljaard, Ciska de Wit, Maurice Bok (VL), Rianne de Wit, Bram Ouwehand, Tiny van
Oostrum, Alex van der Molen, Henk Pruiksma, Jacqueline Staats (CDA), Piet Dekker, Ina de
Vos, Carla Zwart.
Afwezig met bericht: Martha Klinge, Piet van Deudekom, Elly Jansen, Corine Goor, Rob
Plessius.
1. Opening
Ina opent de vergadering en heet iedereen welkom.
2. Mededelingen en binnengekomen post
- De bocht Orionweg / Scheiberglaan wordt wijder/breder gemaakt. Dit wordt toegevoegd
aan agendapunt 4.
- Er was een uitnodiging van Velison wonen om mee te denken aan plannen voor de
toekomst, dit viel echter samen met de fietstocht op zoek naar de JOP. Vandaar dat Ina niet
mee kon fietsen, maar er was gelukkig wel vertegenwoordiging vanuit het Wijkplatform en
bewoners.
= Over de eventuele komst van een JOP aan het Groot Helmduin, naast het voetbalterrein
van SVIJ, waren de betrokkenen niet te spreken over de communicatie. Ina/Wijkplatform
mocht niet bij het gesprek tussen gemeente en bewoners zijn, wat later werd ontkent....Er
zijn raadsvragen gesteld en wethouder Baerveldt nodigde ons Wijkplatform uit voor een
gesprek. Carrie en Ina zijn hedenmiddag naar de wethouder geweest en geven aan dat het
een goed gesprek is geweest, de kou is uit de lucht.
- Er komt geen openbaar toilet terug na de verbouwing van het winkelcentrum
Zeewijkpassage. Een gemiste kans, want er komen mensen uit de wijde omtrek hier hun
boodschappen doen. Er is een mail hier over gestuurd naar Dreefbeheer, er kwam geen
reactie.
- Op 9 september a.s. is er een jaarmarkt in het centrum van IJmuiden. Wij gaan ons samen
met wijkplatforms IJmuiden-Zuid en -Noord daar presenteren door middel van het uitdelen
van flyers en geïnteresseerden uit te leggen wat we wel en niet doen.
Voormalig basisschool De Zandloper aan de Eenhoornstraat is tegen de vlakte. Er is nog niet
bekend, wat er voor in de plaats komt. Er is voorgesteld om er bloemen in te zaaien, zodat er
niet tegen een kale vlakte wordt aangekeken.
3. Notulen 8 mei
De bewonerscommissie was van de Scheiberglaan, niet van de Schiplaan. Rob Scheffers was
mede bewoner, net zoals Dhr. Slopsma.
Na deze kanttekening worden de notulen goedgekeurd.
4. Fietstocht tbv JOP
Er stond helaas een verkeerd tijdstip op de uitnodiging die Ina had doorgemaild. De
fietstocht op 15 juni werd overdag gehouden, veel mensen konden niet aanwezig
zijn omdat ze overdag werken...Het verslag van deze fietstocht staat op de website:
www.wijkplatformsvelsen.nl/zee- en duinwijk.

Er blijken twee groepen jongeren te zijn, die als water en vuur zijn. Er wordt van alles gedaan
om deze twee groepen uit elkaar te houden.
De wat jongere groep wil graag naar binnen bij jongerencentrum de Branding (achterzijde
Dwarsligger), maar zij zijn daar niet welkom. Men is positief over een JOP op het Cruyff Court
aan het Pleiadenplantsoen. Het kunstgras wordt daar binnenkort vervangen en het is al
ingericht voor jongeren. Ook een andere locatie op het Pleiadenplantsoen valt voor
omwonenden af; het gaat dan om het stukje naast het basketbalveldje. De bewoners maken
op voorhand bezwaar, want er was in het verleden regelmatig overlast. Vrijwel overal staan
de JOP's aan de rand van de gemeente, er staat er eentje in de Amperestraat maar daar
wordt weinig gebruik van gemaakt. In ieder geval niet voor de doelgroep waarvoor de JOP
was bedoeld.
Verhuizing Action
Dit moet volgende maand plaatsvinden, Action gaat dan van de Betelgeuzestraat terug naar
het Zeewijkplein, boven de parkeergarage aan de Schiplaan. Gemeente en Wijkplatform zijn
teleurgesteld over de moeite die is gedaan om een parkeerverbod te realiseren, Action
reageert niet op vragen.
5. Nieuws vanuit het wijkteam
-De bocht Scheiberglaan / Orionweg wordt aangepast. Deze wordt verbreed, de stoep wordt
versmald. De inspraak loopt tot week 27, in week 31 gaan de werkzaamheden van start. Ina
heeft de tekeningen mee gekregen en iedereen kan zien hoe het gaat worden. Er komen
geen vrijliggende fietspaden, een grote wens vanuit de wijk. De bocht zal worden uitgevoerd
in rood asfalt en dmv belijning op de weg verwacht de gemeente dat weggebruikers op hun
eigen weghelft zullen blijven. Opmerkingen kunnen worden doorgestuurd naar de
gemeente. Tekening en uitleg staat op de website van ons Wijkplatform.
- Peter Koelemij van sportschool Koelemij (in de voormalige Kruisberg gymzaal) wil graag iets
voor de jongeren betekenen en start binnenkort met een pilotgroep. Hij heeft een poging
gedaan budget vrij te krijgen vanuit het GIDS-project, maar helaas. De gemeente is van
mening dat zelfverdedigingslessen niet passen bij dit project. De gymzaal is een tijdelijke
locatie en gaat binnenkort tegen de vlakte. Toch wil hij er mee aan de gang gaan.
- De vogelman, die de vogels brood voerde, is overleden. De neproofvogels op daken van
flats van bijv. WBV blijken niet zo effectief te werken als verwacht.
- Er komt meer cameratoezicht in de flats aan de Schiplaan en in het seniorencentrum
Zeewijk.
- De sociale wijkbeheerders (WBV) moesten uit hun kantoor in de Orionflat, ze zijn nu
bereikbaar op Zeewijkplein 278.
- Piet gaat namens het wijkplatform naar de iftarmaaltijd in de moskee (ivm Ramadan)
- Er is een gesprek geweest over het parkeren bij de Origonschool aan de Orionweg. Leraren
proberen nu verspreid te parkeren. Er is namelijk nogal wat parkeeroverlast bij
omwonenden. Handhaving wil vaker langsgaan, maar dit gebeurt echter (nog) niet. Ook
ouders geven hier het slechte voorbeeld door bijv. stil te staan vlak voor het zebrapad en
dan hun kind(eren) te laten uitstappen.
6. Rondvraag
- Dennis: Telstar thuis in de wijk,multicultureel met Marokkaanse hapjes, is goed ontvangen.
- Veiligheid in de wijk blijkt een heikel punt. O.a. bij Groot Helmduin gaat het regelmatig mis:

Alex van der Molen vertelt over verkeer dat zomaar vanaf het SVIJ terrein de weg op schiet,
parkeerverbod aan de verkeerde kant van de weg etc. Ina zal hem in contact brengen met
betreffende ambtenaar om te kijken naar een goede oplossing.
- Ina bedankt Evelien voor het mooie artikel in de IJmuider Courant (twaalfeneenhalf jaar
voorzitter)
- Rianne de Wit, nieuwe voorzitter van het bestuur van speeltuin Zeewijk, vertelt over de
slechte toestand, waarin de speeltuin zich bevind. Het is niet verantwoordelijk om de
speeltuin in deze staat open te doen, het is niet veilig voor de kinderen. De tuin zou op de
schop moeten. Hopelijk komt er binnenkort een gesprek met wethouder Baerveldt hoe nu
verder. Alle partijen willen de speeltuin open hebben!
Theresa Marcos neemt het mee naar haar fractie. Advies: spreek in op de raadsvergadering.
Dit wordt vervolgd...
7.Sluiting
Ina sluit de vergadering en dankt alle aanwezigen voor hun komst en wenst iedereen een
fijne vakantie.
Volgende vergadering: maandag 18 september 2017.

