
NOTULEN WIJKPLATFORM ZEE-EN DUINWIJK 18 SEPTEMBER 2017 
 
 
Aanwezig: Piet Dekker, Arjan de Vos, Ciska de Wit, Elsa Waljaard, Adri ´t Hart, Ger Mendrik, 
Piet v. Deudekom (LGV), Nel Ruyter, Gré Rolvink, Alex vd Molen, Ilse Stoelman, Gerko 
Buist(SP), Henk Pruiksma, Arie Zandwijk, Carrie Nupoort, Corine Goor, Klaas Strooker, 
Maurice Bok (VL), Martha Klinge, Carla Zwart. Dennis Gouda komt later 
 
Afwezig met bericht:Rianne de Smit, Jos Bisschop, Rob Plessius, Floor Bal (Wijkwethouder), 
Dhr. Slopsma, Elly Jansen, Nico v. Nijendaal, Teresa Marcos (D'66 Velsen), Ina de Vos 
 

1. Opening  
 Piet opent de vergadering en heet alle aanwezigen welkom. Omdat Ina met 
 gezondheidsproblemen kampt, neemt hij tijdelijk de voorzittershamer over. 
 

2. Ingekomen post en mededelingen  
*Uitnodiging afscheid Leo Wijker, oud voorzitter Atlant basisonderwijs  
*Er zijn werkzaamheden aan de rotondes Dokweg op ma. 25 en di. 26 september van 
20 tot 6 uur vanwege aanbrengen nieuw asfalt . 
*Werkzaamheden Zandkuil zijn klaar als het goed is, er zijn twee extra 
parkeerplekken gerealiseerd en speeltoestellen vervangen, ook wordt de beplanting 
vervangen en basketbalveldje en -paal verwijderd  
*Er komt definitief geen toilet in vernieuwde Zeewijkpassage. Ina heeft meerdere 
malen gemaild…geen reactie. Raadslid Buist (SP) stuurt mail hierover en krijgt 
meteen een reactie….bizar. Conclusie…dan ga je toch naar Mr. Shi. Alsof die er op zit 
te wachten, al die plassende mensen die niets nuttigen. Zeker een winkelcentrum, 
dat mensen uit de wijde omgeving trekt, zou toch eigenlijk een goed bereikbaar toilet 
moeten hebben.  
Hierbij was de conclusie dat we wel moeten blijven proberen dit toch rond te krijgen. 
*Er komen nieuwe woningen in het Stadspark, aan het Gijzenveltplantsoen, dit hoort 
nog bij Duinwijk. Geïnteresseerden kunnen kijken op www.parcview-ijmuiden.nl   
*Op 9 september was er een jaarmarkt op de Lange Nieuwstraat, de wijkplatforms 
waren ook aanwezig met een kraampje, Martha vertegenwoordigde daar Zee- en 
Duinwijk. Zij kreeg veel vragen over buurtpreventie. De Whatsapp wordt binnenkort 
weer opgestart.  
*Elsa over de afrit parkeerplaats Zeewijkplein die op het zebrapad uitkomt…´De 
helling daar (aan de kant van de Schiplaan)is onoverzichtelijk  door muurtjes, het is 
niet te steil maar er is geen zicht en geen ruimte, het is bizar´. De gemeente reageert 
pas na publiciteit, inspreken heeft dus weinig zin. Als burger heb je dus niets te 
vertellen, de gemeente reageert niet, terwijl men wel wil dat mensen 
meedenken…Via de website van de gemeente reageren werkte voorheen wel, nu 
niet meer. Beter is het om via Whatsapp te reageren. Auto´s gaan ook via het 
voetpad naast Mr. Shi naar boven, dit is voetgangersgebied.  
*De trap aan de kant van de Schiplaan is smal, iemand heeft er onlangs zijn been 
gebroken. Beter, om de lift te nemen.  
*Tussen november 2017 en maart 2018 worden bomen in de Siriusstraat vervangen. 
Er is gekozen voor de Iep en de Zweedse meelbes. Vanwege de vele kabels en 

http://www.parcview-ijmuiden.nl/


leidingen zullen aan de even zijde van de straat geen bomen meer komen. Gemeente 
wil voor de Kerst hiermee klaar zijn, dit is echter afhankelijk van het weer.  
*Zaterdag 23 en zondag 24 september organiseren het Cultureel Festival Velsen en 
de Kuba Moskee een cultuur en foodfestival. Iedereen is van harte welkom, toegang 
gratis. Meer informatie op de website www.wijkplatformsvelsen.nl/zee- en duinwijk. 
*Er was een uitnodiging voor de Nieuwjaarsreceptie van GroenLinks afgelopen 
zaterdag, dit is aan de aandacht van Ina ontsnapt, waarvoor excuses. 
 

3. Notulen 8 mei. Er was een kanttekening, mondelinge toelichting. Hierna zijn de 
notulen goedgekeurd. 
 

4. Nieuws afgelopen zomer  
*Verhuizing JOP: de tweede fietstocht is er toch gekomen, er was slechts 1 bewoner, 
verder 2 ambtenaren, 1 steunfractielid Forza en Ina. Er zijn drie opties, waarvan twee 
niet gewenst zijn door de buurt. De eerste optie is het grasveld bij SVIJ. De tweede 
naast het basketbalveldje aan het Pleiadenplantsoen en de derde, meest geschikte 
optie is op het parkeerterrein bij SVIJ. Er is daar een stoep, volgens Ina bedoeld als 
zgn. Kiss en Ride voor de school. Op die strook zou de JOP kunnen komen, ver genoeg 
bij iedereen vandaan.  
*Het wijder maken van de bocht Orionweg/Scheiberglaan: dat viel helaas samen met 
de sloop van de Orionflat en wilde de gemeente de werkzaamheden aan de bocht 
niet uitstellen. Omdat vallend puin zich niet laat sturen werd regelmatig de Orionweg 
bij de flat afgesloten, op zich logisch. Maar omdat de Orionweg gedurende deze 
week de enige ontsluitingsweg was voor een groot deel van de wijk, was dit geen 
pretje. Gelukkig was de sloop tijdens de zomervakantie en waren er veel 
complimenten voor het sloopbedrijf.  
*Pionieren in Velsen: op de hoek van de Keetberglaan met het Snippenbos worden 
huizen gebouwd. Mensen konden daar een kavel kopen en zelf een huis bouwen. 
Inmiddels is gebleken dat een bouwbedrijf een aantal huizen bouwt, dus niets 
pionieren. Helaas staan er dagelijks vele werkbusjes, kranen en cementwagens e.d. 
die de doorgang blokkeren naar het Snippenbos. Veel mensen worden hierdoor 
gedupeerd. Laatst moest iemand, die uit de nachtdienst kwam, drie kwartier 
wachten voordat ze naar huis kon. Werklui staan geparkeerd waar een 
parkeerverbod geldt, gemeente treedt niet op. Ina krijgt te horen van bewoners dat 
zij de klachten doorgeven, maar dat er niets mee gedaan wordt.  
*Het trapveldje aan de Keetberglaan wordt hersteld met budget van GIDS, het plan 
ziet er leuk uit.  
*Winkelcentrum Zeewijkpassage: Er waren hekken geplaatst om het autoverkeer 
vanaf de parkeerplaats in goede banen te leiden. Hekken werden regelmatig 
weggehaald en auto’s reden via het zebrapad de weg op. Een zeer onwenselijke 
situatie. Melding gemaakt via de website van de gemeente, want dan wordt het 
geregistreerd. Na een week nog geen reactie. Ontvangstbevestiging van eerdere 
melding gemaild naar de gemeente. Ook weer een ontvangstbevestiging, maar 
verder geen reactie. Beide ontvangstbevestigingen naar wijkwethouder Floor Bal 
gestuurd…geen reactie. Wijkbewoners worden op deze manier niet serieus 
genomen. Ina deelde het via social media en daar werd wel op gereageerd door 
diverse raadsleden. Ook de IJmuider Courant besteedde er aandacht aan, net zoals 

http://www.wijkplatformsvelsen.nl/zee-


RTV-Noord Holland. In de tweede week van oktober gaat BAM namens de gemeente 
aan de slag.  Volgens de gemeente is het de bedoeling om het zebrapad te 
verplaatsen en te zorgen voor een veilige aansluiting van de parkeerplaats met de 
openbare weg. Dit duurt lang, het parkeerdek had nooit open mogen gaan. Op een 
donderdag in september is het parkeerdek gesloten, om vrijdag weer open te gaan. 
Nu staan er tijdens openingstijden van de Dekamarkt verkeersbegeleiders om alles in 
goede banen te leiden. (hebben er slechts twee dagen gestaan, cz) Ook de uitrit van 
de nieuwe garage aan de Schiplaan zorgt voor de nodige overlast: het 
trottoirgedeelte loopt te dicht langs de uitrit en zorgt voor gevaarlijke situaties, er is 
al iemand aangereden. Dreefbeheer heeft hekken geplaatst maar dit is een 
lapmiddel, Dreefbeheer moet voor een veilige situatie zorgen.  Volgens de gemeente 
is de helling niet te steil. Ook is de gemeente in overleg met Dreefbeheer over het 
terugplaatsen van de ondergrondse containers. Veel mensen mopperen omdat ze 
glas, plastic en papier al vele weken niet kwijt kunnen. OIG container staat inmiddels 
bij LIDL. 
 

5. Nieuws vanuit de speeltuin De speeltoestellen zijn niet gekeurd door een 
 gecertificeerd bedrijf. Hierdoor zijn ze ook niet verzekerd en het bestuur is 
 aansprakelijk, mocht er iets gebeuren. Hierdoor werd de speeltuin -voorlopig- 
 gesloten, de veiligheid moet kunnen gewaarborgd. Hierover doen lelijke mails de 
 ronde. Carrie is hier boos over: makkelijk om vanuit je luie stoel een mail te sturen, 
 bespreek het liever open en eerlijk. Er zijn plannen om van de speeltuin een 
 natuurspeeltuin te maken, ondernemer Remco Glas wil hier over mee denken, de 
 eerste gesprekken zijn gaande. Gemeente wil nog niet met geld over de brug komen, 
 maar werkt wel mee. Piet brengt het in de publiciteit, om zo sponsors te werven. 
 

6. Rondvraag  
*Wat kunnen wij als platform doen voor de speeltuin doen richting politiek? Nog 
niets, eerst het fiat van de gemeente afwachten.  
*De smalle trap naar het naar het winkelcentrum aan de kant van de Schiplaan: de 
trap naast de lift is nog enger (???) 
* Hoe is de situatie nu bij de Bellatrixtstraat? Gaat goed, stuk rustiger 

  
Sluiting  
Piet dankt alle aanwezigen voor hun komst en sluit de vergadering. 
 
Volgende vergadering: maandag 20 november a.s. 

 


