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Concept Verslag vergadering Dorpsraad 

  

  Woensdag 10 september om 20.00 uur in de Moriaan 

1. Opening 

 Afwezig: Sauw Buwalda, Marc Kouwenhoven, Aart van Oostveen, Peter Snijders, Linda 
Valent, Bas van der Born, Marije Pronk 

 

1.3 Publieke tribune: 
          

Zorgen worden geuit met betrekking tot het Parapenten langs en op de 
duinen. Het betreft voornamelijk de Heemskerkse duinen. De vraag is wie hierop toezicht 
houdt.  
De Dorpsraad zal bij het Hoogheemraadschap navraag doen hoe e.e.a. geregeld is. 
[actie LvdS] 

 
Een ongeval, dat noodlottig had kunnen aflopen, bij het oversteken over de Verlengde 
Voorstraat naar de Spar bewijst wederom het gevaar op dat punt. Gevraagd wordt of een 
oversteek voorziening, bv een zebrapad, gemaakt kan worden. 
De werkgroep Dorpsbelangen heeft reeds overleg met de Gemeente geïnitieerd, en zal 
dit punt meenemen [actie YM] 
 
Het verkeer in de Voorstraat is voor een deel geen bestemmingsverkeer, maar betreft 
mensen die de voorgaande afslag gemist hebben. Deze onnodige drukte kan wellicht 
vermeden worden met het omdraaien van de rijrichting in deze straat. 
De werkgroep Dorpsbelangen zal dit bij de Gemeente aankaarten. [actie YM] 

 

 

1.4  Wijkcoördinator (Marc Kouwenhoven)  
 
      Marc heeft schriftelijk een aantal onderwerpen belicht: 

 
• Maaibeleid Dorpsweide, roodwitte linten: De situatie is nog wat onduidelijk, maar bekend 

is dat Conrad Oud aan de organisatie van de Dorpsweide werkt. 
De Dorpsraad zal met werkgroep T&E betrokken worden bij overleg van de gemeente, 
en wacht dit af alvorens een mening te vormen.  

• Hekwerk Zwaanstraat valt binnen de regels. Eerdere informatie bleek onjuist. 
• Preventie zwerfafval: Er is een subsidieregeling voor initiatieven ter preventie van 

zwerfafval. De Dorpsraad zal scholen informeren met de vraag ideeen voor Wijk aan 
Zee te ontwikkelen [actie BS]  

• Wijziging plek aanvraagformulieren subsidie op wijkactiviteiten: U kunt ze nu hier vinden: 
www.beverwijk.nl > Over Beverwijk (4e knop in de linker kolom) > Gebiedsgericht 
Werken. 

 

 1.5 Wijkagent (Aart van Oostveen) 
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1.6 Heliomare (Marije Pronk) 
          -  
  

2. Bestuurszaken (Dagelijks Bestuur) 

  
2.1 Notulen Dorpsraad 

Met een paar kleine bemerkingen vastgesteld. Wil geeft aan graag op de concepten met 
taalkundige verbeteringen te reageren. Dit wordt op prijs gesteld [ actie WdK] 

  

2.2 Actielijst 
  

- Eventueel opleuken bloembakken. Nu het seizoen op zijn eind loopt ontstaat ruimte 
voor een projectje. Jeroen zal dit aansturen, en Mathieu zal met een team jongeren 
de uitvoering op zich nemen [actie JL] 
 

	  
 

  

2.3 Ingekomen stukken 
 

- Brief	  mbt	  Dorpsweide:	  
Briefschrijfster	  stoort	  zich	  aan	  rode	  linten	  en	  het	  hoog	  staande	  gras.	  Brief	  is	  verder	  
geleid	  naar	  Gemeente	  [zie	  1.4]	  
	  	  

- Brief	  mbt	  Julianaweg:	  
10	  bewoners	  van	  de	  Julianaweg	  hebben	  ideeën	  over	  het	  verbeteren	  van	  de	  kwaliteit	  
van	  de	  woonomgeving	  op	  het	  dichtst	  bebouwde	  del	  van	  de	  Julianaweg	  naar	  voren	  
gebracht.	  Ideeën	  betreffen	  de	  inrichting	  en	  het	  verkeersbeleid.	  	  
De	  Dorpsraad	  is	  blij	  met	  initiatieven	  om	  de	  kwaliteit	  van	  de	  woonomgeving	  te	  
verbeteren.	  In	  eerste	  instantie	  zal	  echter	  hierop	  de	  Gemeente	  aangesproken	  moeten	  
worden	  door	  de	  initiatiefnemers	  zelf.	  De	  Dorpsraad	  zal	  de	  gang	  van	  zaken	  vervolgens	  
volgen.	  	  
De	  briefschrijver	  zal	  in	  contact	  worden	  gebracht	  met	  de	  gebiedsmanager.	  [actie	  
LvdS]	  
 
 

 

  
2.4 Financiën 
  

- geen issues  
  

 
2.5 PR en Communicatie 
 
 -   Bijwerken website: De heer Schelvis zal meegedeeld worden dat WijkaanZee.org niet 
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voor links naar interessante historische sites bedoeld is. Hij wordt verwezen naar de 
TIP. [actie LvdS] 
 

         -   uitvraag voor informatie, communicatie platform. Nu geen nader commentaar op 
scope is ontvangen zal komende weken om offertes worden gevraagd. [ actie LvdS] 
 

         -  invulling werkgroep. Yvonne en Luuth zullen de werkgroep gaan invullen. 
 

 

2.6 Overige zaken 
  

- Milieurondrit.	  Nu	  de	  datum	  is	  vastgesteld	  (29/10)	  is	  de	  vraag	  hoe	  laat	  en	  waar.	  
Komende	  week	  zullen	  aanmeldingen	  formeel	  gemaakt	  worden.	  [actie	  LvdS]	  	  
	  

- Openstelling	  bunker	  Gaasterbos	  (TataSteel	  terrein)	  voor	  publiek	  (plan	  van	  Rondje	  WaZ)	  
De	  werkgroep	  Economie	  en	  Toerisme	  zal	  nagaan	  wat	  de	  ideeën	  zijn	  [actie	  PD]	  
	  
	  

	  
 

 
 

 
3. Werkgroep Dorpsbelangen (Yvonne Molenaar, Roland Snijders) 

  
3.1 - voortgang/terugkoppeling overleg over zebrapad: Vergadering zal volgende week 

plaats vinden. 

 

4. Werkgroep Ruimtelijke ordening (Peter Snijders, Hans Dellevoet, Bart Schram) 

  

4.1 Status/gang van zaken conceptgebiedsvisie: Dorpsraad zal inspreken op 
commissievergadering 11 september. Tekst van werkgroep RO is rondgestuurd en 
akkoord. 
 

 4.2   Woningmarkt [actie punt uitnodiging Woon op Maat]. Woon op Maat heeft niet 
gereageerd. [actie LvdS] 

5.	   Werkgroep Milieu (Sauw Buwalda namens de werkgroep) 

  

5.1	  	  	  Bedenking hoger zwavelgehalte cokesgas is ingediend ondersteund door MFNH: 

. 

5.2  Ruimere vergunning lichteren aangevraagd haven Amsterdam 
Inzage tot begin oktober. Reeds overleg gehad met MFNH hierover en uitgezet binnen werkgroep. 

5.3 Uitnodiging PvdA Provincie Noord-Holland. Bas maakt opzet voor werkgroep, koppelt dit terug aan 
Dorpsraad. Bas zal Dorpsraad vertegenwoordigen [actie BvdB]  
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Discussie ontstaat over welke uitnodigingen de Dorpsraad aanneemt en welke niet. Er is behoefte aan een 
beleidslijn. Volgende vergadering zal dit onderwerp op tafel komen [actie PD] 
 
5.4 Uitnodiging	  Omgevingsraad	  Schiphol.	  Er	  wordt	  afgestemd	  met	  andere	  partijen	  die	  hiervoor	  
uitgenodigd	  zijn.	  De	  werkgroep	  komt	  met	  een	  gemotiveerd	  standpunt	  [actie BvdB] 

 

6. Werkgroep Economische zaken en Toerisme (Jeroen Limmen) 

 

6.1 Schaaktoernooi. Het lijkt erop dat Tata, ondanks duidelijke uitspraken over het 
terugbrengen van de tent op de Dorpsweide, toch aarzelt. Dit is een ongewenste ontwikkeling. 
De ingestelde werkgroep zal met Tata in gesprek gaan [actie PD]	  

 

7. Werkgroep Kunst & Cultuur  

  

7.1  
- Nominatie	  CV:	  FESTIVAL	  VAN	  HET	  LEREN	  :	  Cultureel	  Village	  is	  genomineerd	  voor	  de	  

internationale	  prijs.	  
	  

- Schaakspel	  hoek	  Relweg	  –Verlengde	  Voorstraat.	  Situatie	  is	  nog	  niet	  besproken.	  
	  

- Stimuleren	  schaakspel	  beschikbaarheid	  in	  horeca	  i.v.m	  schaakdorp-‐imago.	  Nog	  geen	  
voortgang.	  
	  

- Smaakmarkt	  terugkoppeling	  2014.	  Overall	  beeld	  is	  dat	  de	  markt	  een	  doorslaand	  succes	  
is.	  Er	  komt	  een	  evaluatie	  rapport	  [actie	  PD]	  
	  

- Rimpels	  is	  afgesloten.	  Het	  project	  heeft	  goede	  belangstelling	  gehad,	  en	  de	  nodige	  
inzichten	  opgeleverd.	  Er	  is	  een	  rapportage	  aan	  de	  Gemeente	  verstuurd.	  
	  

- 2015	  zal	  in	  het	  kader	  staan	  van	  16	  jaar	  cultureel	  dorp.	  ER	  wordt	  aan	  een	  programma	  
gewerkt.	  

 
 
        
 

8. Werkgroep Welzijn, gezondheid en WMO 

  8.1 WMO  (vacature) 
 - Geen 

  
8.2 Cursussen (Wil de Korte) 
 - de cursussen zijn weer begonnen, en het loopt goed. Vooralsnog lijkt dit niet te botsen 
met het nieuwe sport-/dans centrum in de De Zwaanstraat. 
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8.3 Jongeren  (Mathieu Niesten) 
 

Initiatief	  Wijk	  aan	  Zee	  Sportdorp:	  Mathieu	  licht	  toe	  dat	  op	  basis	  van	  gedetailleerde	  
inventarisatie	  gepeild	  zal	  worden	  of	  “Sport	  Dorp”	  in	  een	  behoefte	  kan	  voorzien.	  Er	  zijn	  
gesprekken	  geweest	  met	  de	  aangestelde	  sport	  dorp	  coördinator	  in	  Beverwijk.	  Deze	  laat	  
weten	  blij	  te	  zijn	  met	  een	  initiatief	  in	  Wijk	  aan	  Zee.	  	  
	  
Jeroen	  laat	  weten	  dat	  de	  strandexploitanten	  overwegen	  een	  jaarlijks	  terugkerende	  
kinderspeel-‐/sportdag	  te	  organiseren.	  Dat	  past	  bij	  de	  Sport	  Dorp	  gedachte.	  
 

  

8.4  Ouderen  (Jaap Durge) 
 

opzetten sociaal netwerk m.b.t.  AWBZ-WMO decentralisatie. Met de seniorengroep wordt 
gepraat over een aanpak. Peter zal Jaap bijstaan om het beoogde netwerk van de grond 
te tillen [actie PD] 

  

 9. 
 Rondvraag 

 
Diner waarbij afscheid kan worden genomen van de afgetreden leden (Peter en Nikkit) 
zal worden ingepland. Datum zal met datumprikker o.i.d. gezocht worden. [actie LvdS] 

 


