Vergaderverslag klankbordgroep
Herinrichting Koningin Wilhelminakade
Woensdag 30 juni 2021 – 19.30 -21.00 uur
Aanwezig via zoom:
mevr. Goed
bewoner nr. 7
de heer J.M. Simons
bewoner nr. 165
de heer D. Broekhof
bewoner nr. 167
de heer P. Bos
bewoner nr. 169
mevr. B. van Breugel
bewoner nr. 177
mevr. K. Arends
bewoner nr. 179
de heer R. Jansen
bewoner nr. 201
de heer F. Tasseron
Platform Toegankelijkheid
de heer J. Zwakman
Wijkplatform IJmuiden-Noord
mevr. Y. Blokker-Metselaar
gemeente Velsen; projectleider
mevr. I. Parent
gemeente Velsen, notulist
__________________________________________________________________________________
Mevr. Blokker opent de vergadering en informeert met een korte presentatie over het doel en
verloop van het project.
Het doel van dit overleg is om de leden van de klankbordgroep de gelegenheid te geven om de
gemeente over hun ideeën te informeren en waar mogelijk het Programma van Eisen aan te vullen.
Hieronder volgt een samenvatting van de genoemde en veelal breed gedeelde opmerkingen/wensen
over de inrichting:
- nieuwe straatverlichting, passend bij uitstraling van Oud-IJmuiden,
Locatiewensen zijn verschillend;
• dichter tegen de gevel, of
• meer op straat tussen parkeerplaatsen
• vooral op hoeken i.v.m. oversteken door slechtzienden
- stoep aan woningzijde verbreden (minimaal 1,5 meter); eventueel met meer verlaagde gedeeltes
voor gemakkelijker oversteken met scootmobiel, etc.
- aan taludzijde alleen een uitstapstrook naast de parkeerplek;
- trap opknappen; (gemeente informeert dat dit verzoek al bij Zeehaven, als eigenaar van de trap,
ligt;
- nieuwe trappen aanleggen ter vervanging van de schelpenpaden;
- nieuw hek plaatsen; passend bij de uitstraling van Oud-IJmuiden;
- graag bomen aanplanten aan taludzijde (vervanging van zieke iepen) en talud opknappen
(waarschijnlijk niet in eigendom van gemeente);
- afvalklep toevoegen aan container en/of prullenbakken bij opgangen toevoegen; duidelijker
maken voor anderstaligen.
- fietsenrek toevoegen bij woningen met kamerverhuur (ter hoogte van huisnr. 199 en 209)
Gewenste verkeersmaatregelen:
Snelheid remmende maatregelen, bv. asverspringing, fietspaden, plantenbakken;
eenrichtingsverkeer behouden en bij voorkeur in de gehele straat doorvoeren;
parkeren voor busjes elders; voor grote bussen is al parkeerverbod in woonwijken.
Daarnaast wordt gesproken over inrichting als woonerf (net als Bloemstraat) of juist de Bloemstraat
ook inrichten als 30km weg; zodat een gelijkwaardige kruising (met voorrang voor rechts) ontstaat.

Verder zijn een aantal aandacht / zorgpunten benoemd ten aanzien van de uitvoering van de
werkzaamheden:
- mogelijke schade aan woningen bij rioolwerkzaamheden;
- grondwaterpeil;
- scheuren in afvoer,
- veiligheid voor bewoners tbv bereikbaarheid eigen woning tijdens werkzaamheden
- Bereikbaarheid voor hulpdiensten
Uiteraard is hiervoor aandacht.
Afgesproken wordt dat dit verslag met toestemming van de aanwezigen wordt gepubliceerd op
pagina Samenspelvelsen.nl

Vervolgstappen:
De gemeente gaat met het interne projectteam de ideeën en wensen vanuit de klankbordgroep
bespreken. Er zal daarna mogelijk nog een klankbordbijeenkomst worden ingepland om vervolgens
één of twee ontwerpen te kunnen maken. Het ontwerp of ontwerpen worden daarna gedeeld met
alle omwonenden en belangstellingen.

IJmuiden, 5 juli 2021

