Aan:

gemeentebestuur van de gemeente Velsen,
Postbus 465,
1970 AL IJmuiden.

Afzender:

L. A. Kiers,
IJmuiderstraatweg 63,
1972 LE IJmuiden. Telefoon: 06-46003049.

IJmuiden, 16 januari 2015,

Betreft vorderingen reconstructie IJmuiderstraatweg;
-

planten haag.
Aanbrengen drainage langs fietspad.
Geplante bloembollen.

Geacht college, geachte leden van de gemeenteraad van de gemeente Velsen,
Ik vraag uw aandacht voor de volgende punten:
Gebrek aan inspraak.
Op 30 maart 2011 en 8 mei 2012 zijn in het Visserhuis te Velsen 2 inspraakavonden gehouden
omtrent de herinrichting van de IJmuiderstraatweg. Ik was daar een van de aanwezigen en heb ook
mijn visie ter inzage gelegd. Een van de onderwerpen die toen aan de orde kwamen was het
aanbrengen van een voorziening die zou voorkomen dat auto’s van de Kanaaldijk op het voetpad
zouden kunnen komen en dat honden niet zomaar de kanaaldijk op kunnen rennen. Hoe die
voorziening er uit zou komen te zien zou nader worden bepaald. Op toen aanwezige tekeningen is
hier nog geen spoor van te vinden.
Tot mijn verrassing is een aannemer deze week (11 -16 januari) begonnen met het plaatsen van een
rij palen op een hoogte van 1.00 meter boven het maaiveld. Ik heb de uitvoerenden gesproken, de
uitvoerder van KWS en de directievoerder van de gemeente Velsen. De laatste heeft me naar de heer
Lems of anders de heer Holleman verwezen. Ik heb hen ook benaderd.
Ik verwijt de gemeente Velsen gebrek aan inspraak omdat niet met de bewoners van de
IJmuiderstraatweg is overlegd hoe de hond- en verkeersbelemmerende voorziening er uit zou gaan
zien. Ook is op geen enkele manier mededeling gedaan van het uitvoeren van de haag / hek, terwijl
omtrent de andere werkzaamheden steeds een brief van de uitvoerder aan de bewoners is
verzonden.

Inhoudelijk bezwaar.

Ik persoonlijk maak vooral bezwaar tegen de hoogte van 1.00 meter van het hek omdat daardoor net
het zicht op het kanaal vanuit de woonkamer wordt belemmerd. Met een hoogte van 0.75 meter zou
dat minder het geval zijn.
Ook lijkt mij de plek van de toekomstige haag, op meer dan 3 meter van de Kanaaldijk en een krappe
meter vanaf de spoorbaan / voetpad voor hondeneigenaren (waar ik niet toe behoor) onbegrijpelijk,
want de honden hebben zo heel weinig uitloop.
Qua veiligheid vraag ik me af of een doorlopende afscheiding tussen Kanaaldijk en IJmuiderstraatweg
is toegestaan. Bij calamiteiten op de dijk kan niet snel naar de IJmuiderstraatweg worden
uitgeweken. U ziet een en ander op de door mij op 16 januari gemaakte foto’s.
Ik ben benieuwd naar uw reactie hierop en hoop en verwacht dat daar waar nodig en mogelijk een
en ander wordt aangepast.
Met de meeste hoogachting,

L. A. Kiers, IJmuiden.

