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Vervangen riolering en herinrichting Koningin Wilhelminakade

Geachte lezer,
Gemeente Velsen gaat de Koningin Wilhelminakade opnieuw inrichten. De riolering in de straat is
verouderd en wordt vervangen. Om het riool te kunnen vervangen wordt de straat open gebroken. Dat
geeft de mogelijkheid om de straat opnieuw in te richten. In deze brief vragen we u om mee te denken
over de herinrichting.
Herinrichting
We gaan een nieuw ontwerp maken voor de inrichting van de Koningin Wilhelminakade. Dit willen we
graag in samenspraak doen met de omwonende. Wel heeft de gemeente een aantal belangrijke
uitgangspunten vastgesteld. Deze staan in het Programma van Eisen (PvE). Eén van de belangrijke
punten is dat de straat eenzelfde uitstraling krijgt als de reeds heringerichte delen van Oud IJmuiden.
Meedenken over inrichting straat
Wij vragen u met ons mee te denken over de inrichting van de straat. Vindt u de straat veilig? Is er
een voorkeur voor een nieuwe indeling van de straat? Moet er meer groen worden aangeplant en
minder parkeerplaatsen? Waar komt de nieuwe verlichting? Hierover willen we graag met u in
gesprek.
Hoe kunt u meedenken?
Normaal gesproken organiseert de gemeente rondom dit soort projecten een inloopbijeenkomst voor
bewoners en vergaderingen met een klankbordgroep. Vanwege de coronacrisis is dit live nog niet
mogelijk. We vinden het belangrijk dat projecten zoveel mogelijk door kunnen gaan. Daarom gaan we
de participatie bij dit project in eerste instantie digitaal opstarten. Op www.samenspelvelsen.nl leest u
de informatie over dit project en kunt u reageren op berichten en stellingen. U kunt ook vragen
toevoegen. Om mee te kunnen doen, moet u zich eenmalig aanmelden. Het is daarna mogelijk om
aan te geven, of en zo ja wat, u wilt volgen. Als u bijvoorbeeld het laatste nieuws wilt volgen, klikt u op
‘volgen’ bij de nieuwspagina. Dit wijst zich vanzelf.
Het is voor de gemeente Velsen ook nieuw om het op deze manier te doen. Tegelijkertijd biedt het
een kans om te kijken hoe participatie voor een deel online gedaan kan worden, ook in de toekomst.

Digitale klankbordgroep
Voor dit project willen we een klankbordgroep starten van maximaal 10 personen. Naast bewoners
nemen een lid van het wijkplatform IJmuiden-Noord, platform toegankelijkheid en de fietsersbond deel
aan deze klankbordgroep. Met deze groep gaan we twee of drie keer uitgebreid in gesprek om een
voorlopig ontwerp te maken.
Dit doen we via een online videogesprek met ZOOM. De eerste keer is op woensdagavond 30 juni om
19.30 uur. De belangrijkste punten uit dit overleg worden gedeeld op www.samenspelvelsen.nl zodat
iedereen het proces kan volgen. Pas als het ontwerp klaar is, volgt de officiële inspraak waar iedereen
alsnog op kan reageren.
Aanmelden klankbordgroep

Wilt u hierover met ons in gesprek? Aanmelden voor de klankbordgroep kunt u dit doen via
www.samenspelvelsen.nl. Klik dan bij het project Koningin Wilhelminakade op de knop ‘aanmelden
klankbordgroep’. Dit kan tot uiterlijk 27 juni 2021. Of stuur vóór 28 juni 2021 een mail aan de
projectvoorbereider mevrouw Y. Blokker-Metselaar via het email adres yblokkermetselaar@velsen.nl. U kunt zich ook telefonisch aanmelden via 06 4084 8889.
Maximaal aantal deelnemers klankbordgroep
We doen dit sinds kort op deze manier. Onze ervaring is dat met een te grote groep er moeilijk
vergaderd kan worden. Omdat het nu digitaal is, vraagt dit nog meer aandacht en discipline van alle
betrokkenen. Daarom is er een maximum van 7 inwoners voor deze klankbordgroep. Als er meer dan
7 aanmeldingen zijn kijken we naar de spreiding van de deelnemers uit het gebied. We maken daar
dan een keuze in.
Planning
Vanwege de coronacrisis zijn alle planningen op dit moment onder voorbehoud. Ook kijken we
gedurende het samenspel met de buurt of het proces voldoet aan uw verwachtingen. Mocht er na het
digitale deel van de participatie nog behoefte zijn aan een bijeenkomst, dan gaan we dat ook
organiseren. Uiteraard als de richtlijnen dat weer toelaten.
De huidige planning is dat de werkzaamheden aan de Koningin Wilhelminakade 2e kwartaal van 2022
starten.
Vragen en informatie
Heeft u nog vragen over dit project? Dan kunt u contact opnemen met de projectvoorbereider van dit
project mevrouw Y. Blokker-Metselaar via yblokker-metselaar@velsen.nl of 06-4084 8889
Op www.samenspelvelsen.nl vindt u onder het kopje ‘Projecten’ meer informatie over de
herinrichting van de Koningin Wilhelminakade.
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