
Bijeenkomst Wijkplatform Zee- en Duinwijk  
5 augustus 2019, (besloten) 
 

Aanwezig  
Alex van der Molen, Henk Pruiksma, Carrie Nupoort, Jan Nelissen, Cees Baare, Juliette S.  
Afgemeld: Martha Klinge, Kiki Nelissen (fungeert op achtergrond) 
 

Vergaderingen 2019/20 
Datum Open/gesloten Uitnodigen Wie 

9   september 2019 Gesloten   

14 oktober 2019 Open voor inwoners Handhaving   Alex en Cees 

11 november 2019 Gesloten   

9   december 2019 Open voor inwoners Wijkagenten Henk en Carrie 

13 januari 2020 Gesloten   

10 februari 2020 Open voor inwoners Burgemeester Alex en Jan 

9   maart 2020 Gesloten   

20 april 2020 Open voor inwoners nieuwe contactpersoon  
gemeente 

 

11 mei 2020 Gesloten   

8   juni 2020 Open voor inwoners Afwachten i.v.m. thema  

 

Agenda 
1. Geen mededelingen.  
2. Terugblik kennismaking met wijkagent Dhr. J. Ramdayal:  

hij is al lang werkzaam als wijkagent, heeft zich enorm voor de wijk ingezet. In het verleden 
heeft hij veel contacten gelegd in de wijk, maar het werk van agenten bestaat tegenwoordig 
uit 80% bureauwerk en 20% in de wijk. (ter vergelijking: vroeger was dat andersom). Zijn tip 
om mensen te benaderen: organiseer een feest in de wijk. 
Duinpark: fietsers mogen niet door het Duinpark rijden, wat lastig te handhaven is. Eigenlijk 
zou er een herinrichting moeten worden gemaakt door de Gemeente met een looppad. 
Opmerkelijk: blijkbaar heeft de gemeente de politie niet geraadpleegd bij hun ontwerp. 

3. Taakverdeling 
Naamgeving: de naam blijft Wijkplatform Zee- en Duinwijk, omdat de andere wijkplatforms 
ook werken onder de naam ‘Wijkplatform + wijk’.  

a. Beheer kasgeld (2 pers.): Carrie, Martha en/of Henk 
Werkzaamheden: 2x p. 6 mnd. kascontrole, 1x pj. aanvraag geld gemeente. 

b. Contactpersoon bewoners (1 pers.): Henk 
c. Beheer site (1 pers.): Juliette in afstemming met Cees en Kiki (tekst) 

Werkzaamheden: e-zine opmaken en uitsturen. 
d. Maken van teksten (o.a. website): Cees en Kiki 
e. Contactpersoon Dwarsligger: Carrie. 

Werkzaamheden: vergaderingen inplannen, betaling. 
f. Voorzitterschap en contactpersoon gemeente: Alex, vervanging: Jan. 
g. Wijkteam overleg (overdag): Alex + Henk 

Werkzaamheden: overleg met een ambtenaar, een politieagent, 2 a 3 
woningcoöperaties, vertegenwoordiger gemeente. 

h. Secretaris: Juliette (in afstemming met Cees) 
Werkzaamheden: bijhouden besluiten + actielijst. Bij bewonersbijeenkomsten: verslag 
maken.  

i. Contactgegevens netwerk wijk: Juliette, back-up Cees 



Werkzaamheden: contact met partijen in de wijk, bijgehouden in een Excel-sheet. 
4. Concepttekst basisscholen: gemaakt door Cees, i.o.m. Kiki (en opm. Carrie). 
5. Lopende zaken: 

a. Speelveld of honden uitlaatpunt 
b. Ondergrondse containers nabij winkelcentrum 
c. Banken en prullenbakken 
d. Duinpark, nog oppakken wordt een lange adem project. 

6. Kas rapportage: het kost Carrie nu al maanden om de rekening van voorganger Ina de Vos bij 
ING te laten overschrijven op haar naam. Ina zal dit nu verder regelen. Rob Plessius 
(gemeente Velsen) heeft 250 euro gestort. 

7. Onze speerpunten: 
a. Politie 
b. Handhaving 
c. Burgemeester 

8. Relatie met de media: 
a. IJmuider courant 
b. Jutter  
c. Nieuwsblad IJmuiden 
d. Seaport FM 

9. Rondvraag en sluiting 
 

Actiepunten 
Deadline   

9 september 2019 Alex gaat ons vertegenwoordigen op de radio 
(Seaport FM) Carrie maakt afspraak. 

Alex (uitzending) 
Carrie (afspraak) 

Idem Alex maakt nog een stukje naar de gemeente over 
de banken (ontbrekende rugleuning) om onze 
teleurstelling kenbaar te maken. Hij zal ook een 
mail naar de gemeente sturen. 
Deze tekst wordt ook op de website gepubliceerd. 

Alex i.s.m. Cees, 
Juliette (website) 

Idem Cees maakt een persbericht om het nieuwe 
platform voor te stellen, op korte termijn een 
groepsfoto maken. 

Cees (persbericht) 
Juliette (website) 
Alex (foto) 

Idem Cees pakt punt eventuele herinrichting Duinpark 
op: voorstel inrichting met looppad. 

Cees i.s.m. Jan 

Idem Overdracht website Arjan de Vos naar Juliette Juliette 

Idem Datum afspraak plannen wijkoverleg Alex en Henk 

Idem Speelveld + honden uitlaten Alex en Cees 

Idem Containers i.s.m. wethouder Diepstraten, via een 
ambtenaar van de gemeente 

Alex en Jan en de 2 
bewoners 

Idem Informeren naar contactpersoon gemeente Velsen 
(opvolger Rob Plessius) 

Alex 

Idem Bloemen voor Piet en Carla (oude wijkteam leden) Carrie 

Idem Open stoel uitnodiging Dhr. Bisgin, voorzitter Kuba 
Moskee. 

Juliette i.o.m. Alex 

Idem Uitnodigen Mw. Semet open bijeenkomst Juliette 

Idem Afspraak maken met basisscholen Juliette 

 


