Startnotitie Koningin Wilhelminakade
Het project
De gemeente gaat de Koningin Wilhelminakade, tussen de Adrianastraat en de Kerkstraat, opnieuw
inrichten. Het ontwerp willen we graag in samenspraak met belanghebbende maken. Hiervoor
stellen we een klankbordgroep samen. Daarin zitten o.a. inwoners, ondernemers en een lid van het
wijkplatform, platform toegankelijkheid en fietsersbond. Die groep overlegt met ambtenaren. In
samenspel maken zij een voorlopig ontwerp. Ook mensen die niet in de klankbordgroep zitten
kunnen individueel ideeën en reacties inbrengen op de website www.samenspelvelsen.nl. Daarnaast
organiseren we één of meerdere digitale inloopbijeenkomsten voor geïnteresseerden via Zoom. We
zetten voor dit project het digitale participatieplatform www.samenspelvelsen.nl in. Op dit platform
kunnen inwoners en andere belanghebbenden ideeën inbrengen, maar kunnen ze ook reageren op
voorgenomen keuzes. De klankbordgroep en ambtenaren betrekken deze inbreng dan in hun
gesprekken over het ontwerp.
Uiteraard gaat het voorlopig ontwerp nog de inspraak in zodat iedere inwoner en belanghebbende
kan reageren op de voorgenomen plannen.

Voordat wij in gesprek gaan met de inwoners van de straat heeft de gemeente wel al een aantal
belangrijke uitgangspunten opgesteld.

De uitgangspunten
De uitgangspunten zijn verdeeld in een aantal onderwerpen. Per onderwerp zijn de belangrijkste
uitgangspunten opgeschreven. Alle onderwerpen verdienen aandacht in het nieuwe ontwerp.

Verkeer
De parkeerdruk in deze straat is hoog maar de verkeersintensiviteit is laag. Daardoor is het mogelijk
om het wegprofiel te versmallen. Hiervoor zijn meerdere mogelijkheden. Er zal gekeken worden naar
de behoefte en wensen van de bewoners.
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Verlichting
Vanwege het energieakkoord en duurzaamheid wordt de straatverlichting vervangen voor nieuwe
LED-verlichting. De straat moet voor de veiligheid goed worden verlicht (afstand tussen lichtmasten
is ongeveer 20 meter). De afstand van een lichtmast met een boom is minimaal 5 meter. De nieuwe
lichtmasten worden aan één kant van de straat geplaatst. Hierdoor volstaat een aanleg van één kabel
waardoor er kosten worden bespaard in aanleg en beheer.

Groen
In de huidige situatie staan er geen bomen in deze straat. Uit ervaring blijkt dat nieuw bomen in dit
deel van IJmuiden slecht aanslaan. Dit heeft te maken met de zeewind en de zanderige grond die
aanwezig is. We zullen met de klankbordgroep kijken naar de mogelijkheden en behoeftes van groen
in de straat.

Straatbeeld
Wilhelminakade is onderdeel van Oud IJmuiden. Een groot deel van dit gebied is al heringericht
volgens het beeldkwaliteitplan dat voor project Oud IJmuiden van toepassing is. Aansluiten bij deze
inrichting zodat er sprake is van samenhang in de wijk is het belangrijkste uitgangspunt. Dat betekent
het zoveel mogelijk doorzetten van hetzelfde straatprofiel, materiaalgebruik en lichtmasten.

Riool
De riolering in dit deel is verouderd. Om ervoor te zorgen dat de straat waterrobuust en
klimaatbestendig wordt komt er een gescheiden rioolstelsel. Dit gescheiden stelsel bestaat uit een
vuilwaterleiding en een regenwaterleiding. Op de regenwaterleiding worden kolken en regenpijpen
die aan de voorzijde van de aanliggende woningen zitten aangesloten.

Meepraten
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?
Waar komt de nieuwe verlichting? Wat is een goede plek om de afvalbakken aan te bieden? Is er
voldoende parkeergelegenheid? Deze vragen proberen we graag samen te beantwoorden of op te
lossen. Wij doen dit met behulp van een online platform, te vinden op www.samenspelvelsen.nl.

Voorlopig ontwerp
Samen met inwoners werken we toe naar een voorlopig ontwerp. Het is mogelijk dat we op basis van
de inbreng een paar ontwerpvarianten uitwerken. Mochten er verschillende varianten uit komen,
dan vragen we de belanghebbenden/inwoners om te stemmen over de ontwerpen. Het ontwerp met
de meeste stemmen wordt dan het voorlopige ontwerp. Stemmen kan bijvoorbeeld via het nieuwe
online participatieplatform www.samenspelvelsen.nl.

Planning
Wij zetten ons in om in samenspraak met de inwoners een ontwerp te maken. Daarvoor houden we
het volgende stappenplan aan.
Stap 1: inwonersbijeenkomst en formeren klankbordgroep
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Stap 2: bespreking uitgangspunten met klankbordgroep
Stap 3: uitwerking van een voorlopig ontwerp in overleg met de klankbordgroep (eventueel
ontwerpvarianten)
Stap 4: terugkoppeling voorlopig ontwerp (klankbordgroep, eventueel ontwerpvarianten)
Stap 5:formele inspraak over voorlopig ontwerp voor alle inwoners, ondernemers en
belanghebbende
Stap 6: opstellen inspraakrapportage en uitwerking definitief ontwerp
Stap 7: besluit college van Burgemeester & Wethouders over inspraakrapportage en definitief
ontwerp
Stap 8: voorbereiding uitvoeringsfase
Stap 9: aanbesteding en uitvoering project

Uitvoering project
Bij een goede doorloop verwachten we de werkzaamheden 2e kwartaal van 2022 uit te voeren. Dit is
afhankelijk van de aannemer. We brengen u hier van op de hoogte zodra er meer bekend is.
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