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Bijlagen

Onderwerp: Identiteit IJmuiden aan Zee

Geachte leden van de raad,
In het kader van de actieve informatievoorziening berichten wij u het volgende:
De Provincie Noord Holland heeft het initiatief genomen om in 2012 en 2013 de identiteit van de
kustplaatsen in Noord Holland in kaart te brengen. Waarin zijn de individuele plaatsen uniek en waarin
hebben ze overeenkomsten? De uitkomsten van dit onderzoek kunnen een goede basis zijn voor de
promotie van de kustplaatsen en van de Noord Hollandse Kust als geheel. Ook kan het uiteindelijk
bijdragen aan het verbeteren van de kwaliteit van de kust.
Er zijn van februari tot half april 2013 in IJmuiden aan Zee verschillende inspirerende en intensieve
sessies gehouden met ondernemers, inwoners en andere betrokkenen. Deze sessies hebben als basis
gediend voor het samenstellen van de identiteit in tekst en beeld. Op 12 april is de identiteit van
IJmuiden aan Zee gepresenteerd en het “Identity Board” overhandigd aan de gemeente. Dit is bedoeld
als toetsmiddel om na te gaan of bijvoorbeeld bepaalde uitingen goed passen bij de identiteit. De
identiteit van de kustplaats IJmuiden aan Zee (strand inclusief
havengebied en Oud IJmuiden) is volgens de Identity Matching”
methode bepaald.
In tekst wordt de identiteit als volgt omschreven:
IJmuiden is een bijzondere plaats. Je zou kunnen zeggen dat de kern
van IJmuiden ‘buitengaats’ ligt. Dat wil zeggen dat het meeste dat
IJmuiden bereikt vóór de sluizen wordt afgehandeld. De entree ligt
dus aan het water en het ‘vaste land’ is de achteruitgang. Vanaf
buiten voel je je al snel een indringer in de bedrijvigheid van het
‘dorp’. IJmuiden aan Zee wil nadrukkelijk uitnodigender en gastvrijer zijn dan het in eerste instantie
overkomt. Veel nieuwe bewoners gaven aan dat als je er eenmaal woont, je er nooit meer weg wil.
Dat betekent dat IJmuiden unieke kwaliteiten heeft. Kwaliteiten qua wonen, werken én recreëren.
Om die kwaliteiten beter te benutten zal de achterdeur open moeten worden gezet. Sterker, zal er met
gepaste trots gepresenteerd moeten worden waar IJmuiden bijzonder in is. Dat bijzondere is zonder
enige twijfel de relatie met de nautische wereld. Van vissersboot tot visverwerking, Cruiseterminal tot
de sluizen; de toegangspoort tot de havens van Amsterdam. Van toeleverancier voor de offshoreindustrie tot aanbieder van stoer en ruig strandplezier.
IJmuiden is er niet voor gemakzuchtige types, maar voor aanpakkers die ongeacht de omstandigheden
er altijd wat van weten te maken. Want in een weerbarstig klimaat, voelt IJmuiden zich als een vis in het
water.
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Ook voor onder meer Zandvoort en Wijk aan Zee (inclusief Strand Noordpier) is fase 1 nu afgerond.
Gemeenten zijn vervolgens zelf aan bod voor het al dan niet inzetten van fase 2. In fase 2, “Taxatie”,
wordt de kustplaats o.a. vergeleken met vergelijkbare kustplaatsen en wordt verder bepaald wat het
onderscheidende vermogen is van de locatie. Deze fase wordt vooral in samenwerking met
ondernemers opgepakt.
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