
Bestuursbijeenkomst Wijkplatform Zee- en Duinwijk  
9 maart 2020 
 

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

Agenda 
1. Plannen van de evaluatie Snippenbos en positie van het wijkplatform daarin 

Op 26 maart hebben Jan en Cees een afspraak met wethouder Dinjens over de positie van 
het wijkplatform in de evaluatie van het Snippenbos door Gemeente Velsen. Het Snippenbos 
is opgestart als ‘pionieren in IJmuiden’, waarbij bewoners ruimte kregen binnen bepaalde 
regels om zelf hun woning en grond vorm te geven. Hierbij is amper begeleiding vanuit de 
gemeente geweest, de bouwcoach liet pas na 2 jaar van zich horen toen de aannemer failliet 
bleek te zijn. Bijna een jaar later nam een andere aannemer het over, maar de verbouwingen 
zorgden voor onvrede tussen de oude en nieuwe bewoners. Het doel is faciliterend: om de 
oude en nieuwe bewoners bijeen te brengen, en om te leren van de ervaringen voor een 
eventueel volgend project in de gemeente. Carrie: graag plannen op een ma-/woe-avond. 

2. Derde thema avond met burgemeester, thema veiligheid 
De gemeente (Judith Goldberg en Michelle) hebben aangegeven dat ze met het sociaal 
wijkteam een wijkschouw willen organiseren in de wijk, waarbij de burgemeester op pad 
gaat, met het woningbedrijf en bewoners uit de wijk, om eventuele knelpunten te bekijken 
en in kaart te brengen. De gemeente heeft het wijkplatform hierbij uitgenodigd. 
Jan heeft laten weten dat het wellicht een goed idee is als de gemeente en het sociaal 
wijkteam eerst de wijkschouw houden, en dan de leerpunten meenemen tijdens de open 
vergadering van het wijkplatform, zodat bewoners hun feedback kunnen geven.  
De uitkomst hiervan kan dan meegenomen worden tijdens de derde thema-avond over 
veiligheid, waarbij de burgemeester zijn rol zal toelichten. Zodra de datum van de 
wijkschouw bekend is, kan de thema-avond met de burgemeester worden gepland. 

3. Verkeersdrempel SVIJ 
Dhr. Van Pel van Gemeente Velsen is bekend met de situatie. Het verhoogde trottoir (om 
parkeren tegen te gaan) vormt een probleem bij het aanleggen van een verkeersdrempel. 
Deze week komt er een aannemer kijken, dan zal Dhr. Van Pel terugkoppelen wat eruit komt. 

4. Voetpad Duinpark 
Cees heeft contact gehad met Dhr. Van Pel en Dhr. Sneeuw van Gemeente Velsen.  
De gemeente wil nu een ‘remmende werking’ maken bij de in- en uitgang van het park aan 
de Orionweg en Kruisberglaan, en tevens een bord plaatsen ‘Voetpad, fietsers te gast’.  
Dhr. Sneeuw vraagt of er draagvlak voor is vanuit de bewoners, iets wat gepeild kan worden 
tijdens de open vergadering van het wijkplatform.  

5. Plan wijkplatform 2020 
Arie Verburg van Gemeente Velsen ontvangt graag het nieuwe plan van het wijkplatform 
voor 2020, om eventuele samenhang of overlap met de plannen van de gemeente te 
bekijken. Cees zal een plan opstellen. 

6. Evaluatie thema avond wijkagente  
De inzet van de teamleden van het wijkplatform was fantastisch. Er is geflyerd in 
winkelcentrum Zeewijk, en Martha heeft de avond ervoor nog in de wijk flyers rondgebracht. 
Dhr. Boer, hoofd van de politie, heeft de rol van de politie in de wijk uitgelegd. Die is in de 
loop van de jaren sterk veranderd, omdat politie tegenwoordig nog maar 20% in de wijk is en 
80% van het werk bestaat uit bureau werkzaamheden. Zij zouden zelf ook graag uitbreiding 
van het team zien, dat hangt mede af van hoe de bewoners stemmen bij de verkiezingen.  



De plaatselijke politiek bepaalt het beschikbare budget hiervoor (naast landelijke richtlijnen).  
Het tweede deel van de avond werd geleid door agenten Ramdayal en Koomen.  
Er waren naar schatting zo’n 50 mensen aanwezig, merendeel ouderen. Wellicht dat de 
volgende keer ouders via de scholen betrokken kunnen worden. 
Dhr. Bisgin, voorzitter van de moskee, heeft aangeboden dat het mogelijk is om een avond te 
organiseren in de moskee.  

7. Kasrapportage: Carrie heeft geld aangevraagd na de uitgave voor de flyers, verwacht dit 
binnen drie weken te ontvangen. 

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

9. Rondvraag en sluiting 

 Compliment voor Jan i.v.m. het leiden van de vergadering. 
 

Actiepunten 
Deadline 2020   

16 maart  Contact Dhr. Van Pel i.v.m. verkeersdrempel SVIJ Cees 

26 maart  Afspraak wethouder Dinjens Jan, Cees 

31 maart Nieuw plan 2020 wijkplatform Cees 

Juni? Thema-avond wijkplatform veiligheid - 
Burgemeester 

Henk en Carrie 

 


