
Bijeenkomst Wijkplatform Zee- en Duinwijk  
9 september 2019, (besloten) 
 

Aanwezig  
Alex van der Molen (voorzitter), Henk Pruiksma (contactpersoon), Carrie Nupoort en Martha Klinge 
(kasbeheer), Cees Baare (tekstschrijver, contact media), Juliette (website en notulen) 
Afgemeld: Jan Nelissen (vervangend voorzitter) 
 

Agenda 
1. Wijkteambijeenkomst 5 september 

Aanwezig: Judith Goldberg (Gem. Velsen), Chantal Loup en Ferdinand Ploegman 
(Woningbedrijf Velsen), Bram Diepstraten (wethouder), Alex van der Molen (wijkplatform).  
Afwezig: wijkagenten, welzijn Velsen.  
Judith Goldberg is de nieuwe contactpersoon bij de Gemeente Velsen, als tijdelijke opvolger 
van Rob Plessius. Zij is voor een half jaar ingehuurd met als doel om positieve veranderingen 
door te voeren, waaronder het functioneren van het wijkteam.  
Het wijkteam kan op dit moment niet alle informatie met het wijkplatform delen, omdat 
sommige zaken vertrouwelijk zijn. Het wijkplatform wil graag samenwerken, en is bereid om 
te tekenen voor vertrouwelijkheid. 

2. Lopende zaken: 
a. Bestemming grasveld voor Sportpark Zeewijk SVIJ: de gemeente heeft zonder 

overleg het speelveld aan de Planetenweg (vlak voor de sportvelden van SVIJ) 
bestemd als honden-uitlaatplek. Het wijkplatform heeft vervolgens aan de gemeente 
voorgesteld om een raadpleging te houden onder betrokken bewoners.  
De situatie is recent gewijzigd, omdat basisschool De Zefier vier noodlokalen wil 
plaatsen op het speelveld. Het wijkplatform heeft nu contact gezocht met de directie 
om te informeren over de plannen van de gemeente. Het doel is om nu gezamenlijk 
op te trekken, en een conceptbrief op te stellen voor de gemeente.  

b. Banken: op 11 september is er een gesprek gepland met gesprek met Debby 
Kostandy en wethouder Diepstraten, over de ontbrekende leuningen. 

c. Containers Doorneberglaan: na de bouw van het nieuwe winkelcentrum Zeewijk, zijn 
de containers voor het winkelcentrum niet teruggeplaatst. Zonder overleg met 
omwonenden zijn er vervolgens containers geplaatst in de Doorneberglaan.  
De containers ontsieren het straatbeeld, en raakt vervuild door zwerfvuil.  
Het wijkplatform werkt vanaf het begin samen met twee bewoners van de 
Doorneberglaan om bij de gemeente te verzoeken om andere alternatieven. De 
stand van zaken staat vermeld in een artikel op de website van het wijkplatform. 

d. Uitnodiging Arie Verburg, Programmamanager Gemeente Velsen 
Het wijkplatform heeft Dhr. Verburg uitgenodigd om een toelichting te geven over 
zijn functie bij de gemeente. Met als doel een goede samenwerking tussen de 
wijkplatforms en de gemeente. 

e. Website platform: de opslagruimte is tijdelijk uitgebreid, het archief zal op usb 
worden gezet zodat de server kan worden opgeschoond. 

f. Hangjongeren in-/uitlaadstation Aldi Doorneberglaan 
Wellicht is het een idee om een extra Jop-plek te creëren voor de jongeren die 
momenteel ’s avonds zitten bij het in-/uitlaadpunt van de vrachtwagens van de Aldi. 

g. Afspraak directeur Pleiadenschool 23 september. Doel: gezamenlijk belang wijk. 
3. Voorzittersoverleg wijkplatforms 23 sept.: stand van zaken en gezamenlijk belang. 

De wijkplatforms zijn gebaat bij een conceptplan vanuit de gemeente over hun plannen voor 
de wijken in de komende periode/jaren.  

https://www.wijkplatformsvelsen.nl/zee-en-duinwijk/2019/08/22/hoe-staat-het-met-de-containers-bij-de-doorneberglaan/


4. Kas rapportage: het wijkplatform beschikt nu over een bankpas. Verzoek aan de 
kasbeheerder om een reservepas aan te vragen. De voorzitter zal aan de gemeente vragen of 
er geld overgemaakt wordt aan het wijkplatform.   

5. Vergadering wijkplatform 30 september in het kader van Handhaving  
De vergadering van 30 september a.s. is toegankelijk voor de bewoners van de wijk, en staat 
in het teken van Handhaving. Dhr. Carbaat - leidinggevende team Boa’s - zal dan een 
presentatie geven over Handhaving en de rol van de Boa’s. Het is echter onzeker of de 
vergadering door gaat, omdat er vanuit de gemeente nog geen akkoord is. 

6. Relatie met de media: 
a. IJmuider courant: artikel geplaatst 
b. Jutter: idem 
c. Nieuwsblad IJmuiden: wordt nog contact mee gezocht 
d. Seaport FM: idem 

7. Rondvraag en sluiting 

 Duinwijk heeft een onderbouwd plan ingediend met aanpassingen in de wijk.  
De gemeente is niet van plan om hier iets mee te doen. Het wijkplatform zal bij de 
gemeente. 

 Het Hondenpad (kruispunt Keetberglaan naar strand) is levensgevaarlijk voor fietsers 

 Nieuwbouwplannen Orionweg: contact gemeente i.v.m. betrekken bewoners in 
vroeg stadium van plannen. 

 

Actiepunten 
Deadline   

30 september 2019 Contact Handhaving i.v.m. vergadering 30 sept. Alex 

Idem Voorzittersoverleg 23 september Alex en Cees 

Idem Kennismaking Pleiadenschool Alex en Juliette 

Idem Rondleiding wijk met Judith Goldberg, 17 sept. Alex en Martha 

Idem Speelveld i.s.m. De Zefier (concept brief opstellen), 
containers en banken 

Alex 

Idem Reservepas bank Carrie en Martha 

Idem Archief website Juliette 

Idem Contact media (persbericht speelveld) Cees 

Idem Nieuwbouwplannen Orionweg: contact gemeente Alex en Henk 

 


