NOTULEN VAN DE JAARLIJKSE LEDENVERGADERING VAN DE VERENIGING
IJMUIDERSTRAATWEG. op 26 maart 2019.
1. Aanwezig 8 personen: Henk de Ruijter, Coby Stam, Jan Stam, Maurice Hoenstok, Serah
Ossendrijver, Tirzah Smit, Luuk Kiers, Angelien Hensen.
Presentielijst werd ingevuld.
2. Het jaarverslag werd uitgedeeld aan de aanwezigen en het werd door hun gelezen. Daarna
gelegenheid tot vragen over het jaarverslag.
Serah stelde een vraag over het geluidsscherm waarover zij onlangs in de krant had gelezen.
Hoe kan de voorzitter van het wijkplatform IJmuiden Noord dit opperen, terwijl er totaal geen
overleg is geweest met bewoners of de Vereniging.
3. In het kort werd het ontstaan van de Vereniging IJmuiderstraatweg geschetst. Toentertijd als protest
tegen het onzalige plan om flats te gaan bouwen. Nadat dit plan van de baan was, is de
Vereniging "gaan slapen".
Zij is echter weer tot leven geroepen op het moment dat er bekend werd dat er 6-8 windmolens
aan de overkant van het Noordzeekanaal zouden komen, vanaf de pont tot aan de spuisluis.
4. Nu de windmolens er toch komen, ondanks allerlei protesten van de omwonenden en van de
Vereniging IJmuiderstraatweg, stelt het bestuur van de Vereniging zichzelf de vraag: Moeten
we nog wel doorgaan de Vereniging of deze weer laten "gaan slapen"?
Temeer daar het bestuur gevoel heeft, dat zij weinig respons krijgen op de vele acties die zij
ondernemen.
Nadat de aanwezigen in het jaarverslag hadden gelezen, welke acties er ondernomen waren,
leek het hen zonde om al deze initiatieven onbenut te laten.
5. De speerpunten van de Vereniging IJmuiderstraatweg zijn: SCHOON GROEN VEILIG.
Onder schoon kun je denken aan zwerfvuil, maar ook aan schone lucht.
Meerdere punten uit het jaarverslag hebben hier betrekking op en er wordt over van gedachten
gewisseld.
6. In verband met verkeersveiligheid wordt het idee geopperd om eens te kijken naar 3D zebrapaden.
7. In verband met het gebiedsfonds van Eneco omtrent de windmolens, wordt besloten om vinger aan
de pols te houden bij straatgenoot Dirk Weidema, die lid is van de werkgroep over dit
onderwerp.
Het idee van "gebiedsfonds" werd uitgelegd.
8. Nieuwe ideeën:
* Een nieuwsbrief maken voor alle bewoners van de IJmuiderstraatweg. Met daarin een soort
prijsvraag voor het beste idee om de IJmuiderstraatweg schoon, groen, veilig te
maken.
* Deze nieuwsbrief persoonlijk bij alle bewoners aanreiken en een gesprek proberen aan te
knopen. Als we dat met ons achten doen, doen we ieder ongeveer 25 adressen. Moeten
we nog nader overleggen hoe precies.
* We zouden in de maand juni een opruimdag kunnen organiseren met na afloop een barbecue
op het voormalige perron t.h.v. de Casembrootstraat.
* We zouden een buurtapp kunnen maken.
* We zouden een website kunnen maken
9. Rondvraag: Zijn er meer mensen die last hebben van rioolstank? Klachten bundelen.
Notulist: Angelien

