Vergaderverslag klankbordgroep 2e bijeenkomst
Herinrichting Koningin Wilhelminakade
Woensdag 26 januari 2022 – 19.15 -20.30 uur
Aanwezig via zoom:
mevr. L. van der Vis
mevr. K. Goed
de heer J.M. Simons
de heer P. Bos
mevr. B. van Breugel
mevr. K. Arends
de heer M. Stork
de heer J. Zwakman
mevr. Y. Blokker-Metselaar
de heer D. van Straten
mevr. I. Parent

bewoner nr. 5
bewoner nr. 7
bewoner nr. 165
bewoner nr. 169
bewoner nr. 177
bewoner nr. 179
Platform Toegankelijkheid
Wijkplatform IJmuiden-Noord
gemeente Velsen; projectleider civiel
gemeente Velsen; medewerker verkeer en vervoer
gemeente Velsen, notulist

Afwezig:
de heer R. Jansen;
bewoner nr. 201
wel reactie per e-mail en verwerkt in verslag
de heer D. Broekhof
bewoner nr. 167
__________________________________________________________________________________
Mevrouw Yvonne Blokker opent de vergadering en informeert over de planning van de avond.
Bij het vooronderzoek naar de bouwkundige staat van de woningen is geconstateerd dat het bij een
aantal huizen niet verstandig is om het riool te verwijderen en daarom is besloten om een gedeelte
te relinen (riool aan de binnenkant voorzien van nieuw coating).
Er wordt goed gemonitord tot waar vervangen kan worden en vanaf welke locatie gerelined moet
worden.
Vervolgens toont Yvonne de 2 schetsen met een korte uitleg,
De gemeente heeft de voorkeur voor dezelfde inrichting als de Adrianastraat. Kleine uitstapstrook
aan een zijde, met aan de andere kant een brede stoep.
Vervolgens worden de ontwerpen besproken.
Fietsenrekken (nietjes)
Bij de toegevoegde drempels zijn aan de ene kant de containers gepland en aan de andere kant fietsenrekken (nietjes) in de parkeervakken, zodat de breedte van de stoep vrij blijft.
De aanwezigen hebben de voorkeur om de rekken aan de overzijde (container zijde) te plaatsen en
dan alleen bij de huisnrs. 207/209/211, waar sprake is van dubbele bewoning.
Ter hoogte van nr. 193 is geen behoefte aan fietsparkeerruimte, dus deze graag volledig laten vervallen.
De fietsenrekken in de Stationsstraat komen ook weer terug.
De heer Zwakman verzoekt om de rekken iets verder uit elkaar te zetten, zodat er gemakkelijker 2
fietsen tussen kunnen.
Op verzoek zal Yvonne navraag doen wat de normen zijn voor toeleidingsstrepen voor slechtzienden
om na te gaan of deze van toepassing zijn.

Groenvoorziening
Door de groenafdeling van de gemeente is aangegeven dat bomen niet kunnen worden geplaatst
i.v.m. kwetsbaarheid door de opstuwende zeewind. Voorbeelden van wel goed bij zeewind gedijende
planten/struiken worden getoond (o.a. olijfwilg of den).
De aanwezigen zijn hiermee niet blij en afgesproken wordt dat andere opties worden doorgemaild
door Bianca en Vincent van Breugel en dat Yvonne dit bespreekt met de groenafdeling. Mevrouw
Goed zal ook haar ideeën nog mailen.
In de mail worden de volgende mogelijkheden aangedragen:
“Krentenboompje ( amelanchier ), Berkenboom, Platanus acerifolia, Prunus Avium, Haagbeuk, deze
beplanting gedijt goed op zandgrond.
De grond kan ook worden gevoed door middel van gaten in de grond met lucht te maken en dan opvullen met wormencompost mycorrhiza en houtskool.
Hierdoor voed je de grond bij nieuwe aanplant en aanvulling van voeding in de zandgrond.
Www.Tfi.eu voor meer informatie kan je hier ook goed terecht met vragen en info over de voeding
van zandgronden.
Vlinderstruik kan ook eventueel in borders.”
Dhr. Bos, vraagt of – ook zonder bomen - boomspiegels kunnen worden toegevoegd voor het groenbeeld. Hij stuurt nog foto’s van de vooroorlogse situatie, zodat er een idee is van hoe het was.
Onder de aanwezigen leeft de wens om, als er een nieuw/fatsoenlijk hekwerk komt - dit is nog steeds
onderwerp van discussie met de eigenaar (Zeehaven IJmuiden) - de beplanting wat lager te houden.
Bij het huidige hek is een haag mooier.
I.v.m. valgevaar zal er voor de veiligheid altijd een hekwerk nodig zijn,
Containers
Het voorbeeld van de 3 soorten containers: GFE, plastic en restafval, wordt getoond. Deze komen
aan de kant van hek.
Men heeft liever geen GFE bak i.v.m. stank, Yvonne gaat checken wat er wordt afgesproken over het
schoonhouden van deze containers.
Gevraagd wordt naar de mogelijkheid van een sedumrand om de bakken heen (zoals bij de proef in
de Kennemerlaan), dit gaat dumpingen tegen. Yvonne gaat mogelijkheid na.
Ook wordt navraag gedaan naar het mogelijk plaatsen van hondenpoepzakhouders.
De heer Jansen vindt de locatie voor nummer 209 niet logisch. Deze is niet voor bewoners op de
kade, aangezien die gebruik maken van de ondergrondse containers. Hij stelt voor deze te plaatsen
op de hoek van de Wilhelminakade en de Koningstraat.
Huidige parkeerplaatsen voor invaliden worden weer teruggebracht. Nieuwe invalidenparkeerplaatsen kunnen altijd worden aangevraagd.

Rijrichting
De gemeente wil voorkomen dat Wilheminakade gebruikt wordt als doorgaande route.
In principe komt er geen eenrichtingverkeer (wel vanaf de kerk). Dit werkt mogelijk juist snelheid
verhogend en door de aangebrachte wegversmalling zal de snelheid omlaag gaan (een weg mag
nooit smaller dan 3,5 meter worden ingericht i.v.m. doorrijroute voor hulpdiensten).

Op verzoek wordt intern nog eens goed gekeken naar het mogelijk invoeren van eenrichtingverkeer.
De heer Jansen geeft in zijn mail nog aan dat de gevraagde doorgangen naar beneden (richting
Margadantstraat) niet zijn opgenomen in dit plan. Sterker nog, de doorgang naar beneden tegenover
de Kadestraat zal zoals het in tekening staat weer worden afgesloten. Hij vraagt hier aandacht voor.

Verlichting
De nieuwe lantaarns worden zoals verder in Oud IJmuiden en de Adrianastraat zijn gebruikt.
Er wordt aandacht gevraagd voor de huidige verlichtingsproblemen. Yvonne meldt dat deze te
maken hebben met Liander. De gemeente kan niet hier veel aan doen, maar zij zal er nog extra de
aandacht op vestigen.

Vervolg planning
Door het vooronderzoek naar de bouwkundige staat van de woningen loopt de planning uit.
•
•
•
•

De nu aangegeven Ideeën worden meegenomen in een kleurentekening, aan de hand waarvan
de officiële inspraakperiode wordt gehouden.
De Inspraakperiode duurt 6 weken, alle bewoners krijgen een schriftelijke uitnodiging voor de
inspraakbijeenkomst die gedurende deze periode wordt gehouden.
Daarna wordt het ontwerp vastgesteld.
De uitvoering zal niet voor het eind van het jaar plaatsvinden.

De heer Zwakman geeft nog even een compliment, hij is heel tevreden over het laten meedenken
van de gemeente, er wordt geluisterd naar de mensen.
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