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Verslag	  vergadering	  Dorpsraad	  d.d.	  11	  februari	  2015	  aanvang	  20.00	  uur	  in	  Sonnevanck.	  
Aanwezig:	  Jeroen	  Limmen,	  Roland	  Snijders,	  Willy	  de	  Korte,	  Yvonne	  Molenaar,	  Bas	  van	  der	  Born,	  Jaap	  Durge,	  
Mathieu	  Niesten,	  Jan	  van	  der	  Land,	  Linda	  Valent	  en	  Peter	  Duin.	  
Marc	  Kouwenhoven	  (gemeente	  Beverwijk),	  Aart	  van	  Oostveen	  (wijkagent).	  
Publieke	  tribune:	  Peter	  Weel,	  Yvonne	  Schaafsma,	  Margot	  Ekhart,	  Fons	  Deen.	  
Gast	  voor	  punt	  1a.:	  Rob	  Hermans	  (Experior)	  
	  

1. Opening.	  
Bericht	  van	  verhindering:	  Sauw	  Buwalda,	  Peter	  Snijders,	  Hans	  Dellevoet.	  
Bart	  Schram	  heeft	  aangegeven	  dat	  hij	  wegens	  verhuizing	  geen	  deel	  meer	  uitmaakt	  van	  de	  Dorpsraad.	  
Yvonne	  Schaafsma	  is	  bereid	  bevonden	  om	  de	  vergaderingen	  voortaan	  te	  notuleren.	  Deze	  vergadering	  zal	  ze	  
nog	  als	  toehoorder	  aanwezig	  zijn.	  
	  

1a.	  	  Ingevoegd	  agendapunt:	  Presentatie	  nieuwe	  website.	  
Rob	  Hermans	  van	  Experior	  geeft	  een	  presentatie	  van	  de	  nieuwe	  website.	  Eventuele	  correcties,	  wijzigingen	  of	  
verbeteringen	  kunnen	  doorgegeven	  worden	  aan	  Yvonne	  Molenaar.	  De	  website	  zal	  vanaf	  12	  februari	  online	  zijn.	  
Gekeken	  wordt	  of	  er	  een	  facebookpagina	  voor	  De	  Dorpsraad	  gestart	  kan	  worden.	  Jan	  van	  der	  Land	  geeft	  aan	  
dat	  hij	  voortaan	  de	  vaste	  vertegenwoordiger	  in	  De	  Dorpsraad	  is	  voor	  het	  onderwerp	  Kunst	  en	  Cultuur.	  
	  

4.	   Punten	  Wijkagent	  (Aart	  van	  Oostveen).	  
Aart	  Oostveen	  doet	  verslag	  naar	  aanleiding	  van	  de	  onrust	  over	  de	  auto-‐inbraken	  in	  Wijk	  aan	  Zee.	  Via	  de	  sociale	  
media	  heeft	  een	  groep	  bewoners	  zich	  gebundeld.	  Er	  zijn	  4	  à	  5	  auto-‐inbraken	  gemeld.	  De	  politie	  zou	  graag	  
willen	  zien	  dat	  alle	  inbraken	  gemeld	  worden.	  Auto-‐inbraken	  kunnen	  digitaal	  gemeld	  worden	  op	  politie.nl.	  
	  

3. Punten	  Gebiedsmanager	  (Marc	  Kouwenhoven).	  
In	  aansluiting	  op	  het	  punt	  van	  de	  auto-‐inbraken	  meldt	  Marc	  Kouwenhoven	  dat	  er	  naar	  aanleiding	  van	  het	  
burgerinitiatief	  een	  gemeentelijke	  werkgroep	  veiligheid	  Wijk	  aan	  Zee	  gevormd	  is.	  Dit	  is	  landelijk	  opgelegd.	  De	  
vraag	  is	  in	  hoeverre	  de	  Dorpsraad	  in	  deze	  gemeentelijke	  werkgroep	  wil	  participeren.	  Als	  voorbeelden	  wordt	  
geschetst	  zitting	  nemen	  in	  de	  gemeentelijke	  werkgroep	  of	  via	  verslagen	  op	  de	  hoogte	  gehouden	  worden.	  De	  
werkgroep	  Dorpsbelangen	  zal	  zich	  hierover	  beraden	  en	  dit	  kenbaar	  maken	  aan	  Marc	  Kouwenhoven.	  Verder	  is	  
het	  mogelijk	  dat	  er	  in	  Wijk	  aan	  Zee	  een	  lichtschouw	  gehouden	  wordt,	  waarmee	  onveilige	  plekken	  gesignaleerd	  
gaan	  worden.	  Jeroen	  Limmen	  attendeert	  op	  de	  grote	  parkeerplaats	  naast	  Westerduin,	  waar	  geen	  verlichting	  is.	  
	  
Het	  riool	  zal	  vervangen	  worden	  op	  de	  Middenweg	  en	  Sint	  Odulfstraat	  en	  mogelijk	  in	  het	  Paasdal.	  Voor	  de	  St.	  
Odulfstraat	  zal	  er	  op	  5	  maart	  om	  19.30	  uur	  een	  informatiebijeenkomst	  gehouden	  worden.	  Hierbij	  is	  ook	  
mogelijkheid	  om	  wensen	  over	  de	  herinrichting	  in	  te	  brengen.	  De	  bewoners	  van	  de	  Middenweg	  zullen	  gezien	  
het	  kleine	  aantal	  schriftelijk	  geïnformeerd	  worden.	  Het	  is	  nog	  onduidelijk	  op	  welke	  wijze	  de	  bewoners	  van	  het	  
Paasdal	  geïnformeerd	  zullen	  worden.	  
	  
Via	  een	  artikel	  in	  Dagblad	  Kennemerland	  zijn	  de	  plannen	  voor	  de	  oversteekplaatsen	  op	  de	  Verlengde	  
Voorstraat/Zeestraat	  aangekondigd.	  Gevraagd	  wordt	  om	  de	  plannen	  hiervoor	  via	  de	  werkgroep	  Dorpsbelangen	  
te	  bespreken	  met	  de	  Dorpsraad.	  
	  
Voor	  het	  beschilderen	  van	  de	  riooloverstort	  op	  het	  weiland	  wordt	  gekozen	  voor	  RAL-‐kleur	  6009.	  
	  
Marc	  Kouwenhoven	  meldt	  dat	  hij	  m.b.t.	  het	  bouwplan	  Neeltje	  Snijdershof	  Bart	  Schram	  geïnformeerd	  heeft.	  
Aangenomen	  wordt	  dat	  dit	  is	  doorgespeeld	  aan	  de	  overige	  leden	  van	  de	  werkgroep	  Ruimtelijke	  Ordening.	  
	  

2. Punten	  vanuit	  de	  publieke	  tribune.	  
Geen	  punten.	  
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5. Eventuele	  punten	  Heliomare.	  
Geen	  vertegenwoordiger	  aanwezig.	  
	  

6. Vaststelling	  notulen	  vorige	  vergadering	  14	  januari	  2015.	  
De	  notulen	  worden	  vastgesteld,	  inclusief	  voor	  het	  besloten	  deel.	  
	  

7. Ingekomen	  stukken.	  
Antwoord	  GS	  op	  brief	  DR	  	  regeling	  beoordeling	  luchtkwaliteit.	  Deze	  is	  doorgestuurd	  naar	  de	  werkgroep	  Milieu.	  
De	  deelpublicaties	  van	  het	  project	  Welzijn	  en	  Zorg	  in	  Kleine	  Kernen	  worden	  vormgegeven	  als	  e-‐publicatie.	  Wijk	  
aan	  Zee	  is	  de	  eerste	  in	  de	  reeks.	  Download	  link:	  	  http://we.tl/qcfBv0M1L9.	  Ter	  kennisname.	  
Uitnodiging	  politiek	  debat	  OV	  IJmond	  op	  5	  maart	  bij	  Tata	  Steel.	  
	  

8. Verslag	  vanuit	  de	  werkgroepen.	  
8.1 	  Milieu	  

Bas	  	  van	  der	  Born	  doet	  verslag	  van	  de	  stand	  van	  zaken	  rond	  de	  omgevingsraad	  Schiphol.	  Hiervoor	  zijn	  17	  
kiesmannen,	  waarvan	  hij	  er	  één	  is	  (op	  persoonlijke	  titel).	  
	  

8.2	  	  Dorpsbelangen	  
De	  brief	  aan	  bewoners	  over	  de	  verandering	  van	  de	  rijrichting	  in	  de	  Voorstraat	  zal	  binnenkort	  uitgaan.	  
	  

8.3	  	  PR	  en	  communicatie	  
De	  voortgang	  rond	  de	  nieuwe	  website	  is	  eerder	  deze	  vergadering	  besproken.	  
	  

8.4	  	  Ouderen	  
In	  het	  bestuur	  van	  Dorpshuis	  De	  Moriaan	  is	  de	  mogelijkheid	  van	  de	  plaatsing	  van	  een	  parttime	  sociaalteam	  
voor	  Wijk	  aan	  Zee	  besproken.	  Bekeken	  zal	  moeten	  worden	  hoe	  dit	  qua	  ruimte	  gerealiseerd	  kan	  worden.	  Er	  zal	  
contact	  gezocht	  worden	  met	  Marjan	  van	  Leeuwen	  om	  het	  instellen	  van	  een	  sociaalteam	  te	  bespreken.	  

	  
8.5	  	  Ruimtelijke	  ordening	  

In	  de	  afgelopen	  maanden	  zijn	  er	  binnen	  de	  Dorpsraad	  verschillende	  keren	  onderwerpen	  aan	  de	  orde	  geweest	  
m.b.t.	  ruimtelijke	  ordening	  en	  woningbouw,	  zoals	  de	  gebiedsvisie,	  de	  inleiding	  van	  Aad	  Leek	  van	  Wonen	  op	  
Maat	  en	  Cees	  Raaijmakers	  van	  Heliomare	  over	  het	  vertrek	  in	  2017	  van	  de	  school	  van	  Heliomare	  uit	  Wijk	  aan	  
Zee	  en	  de	  hierdoor	  vrijkomende	  grond	  die	  beschikbaar	  komt	  voor	  woningbouw.	  Het	  DB	  heeft	  aan	  de	  
werkgroep	  RO	  gevraagd	  welke	  rol	  de	  Dorpsraad	  in	  dit	  komende	  traject	  zou	  moeten	  gaan	  spelen?	  Per	  mail	  heeft	  
Hans	  Dellevoet	  laten	  weten:	  Ik	  zie	  ons	  vooral	  langs	  de	  zijlijn.	  Daarbij	  zullen	  we	  wel	  actief	  aanwezig	  zijn	  en	  graag	  
meedenken	  waar	  het	  proces	  dit	  toelaat.	  Dat	  klinkt	  wellicht	  wat	  terughoudend,	  maar	  ik	  denk	  dat	  we	  onze	  rol	  ook	  
niet	  moeten	  overschatten.	  In	  het	  hele	  proces	  is	  onze	  rol	  niet	  anders	  dan	  elke	  andere	  burger	  c.q.	  organisatie	  die	  
'belanghebbende'	  is.	  Het	  grote	  verschil	  zit	  'm	  alleen	  daarin	  dat	  je	  het	  hele	  dorp	  vertegenwoordigt.	  
De	  vergadering	  vindt	  dat	  nieuwbouw	  op	  het	  terrein	  van	  de	  huidige	  school	  van	  Heliomare	  een	  van	  de	  weinige	  
mogelijkheden	  is	  voor	  nieuwbouw	  op	  grotere	  schaal	  in	  Wijk	  aan	  Zee.	  De	  vergadering	  meent	  unaniem	  dat	  via	  de	  
gemeente	  geprobeerd	  moet	  worden	  om	  invloed	  uit	  te	  oefenen	  op	  wat	  voor	  soort	  project	  op	  die	  plaats	  
gerealiseerd	  kan	  worden.	  Het	  DB	  wordt	  gevraagd	  hiervoor	  de	  nodige	  initiatieven	  te	  nemen.	  Het	  volgen	  van	  het	  
project	  kan	  dan	  volgens	  de	  zienswijze	  van	  de	  werkgroep	  RO	  plaatsvinden.	  

	  
8.6 Jongeren	  

Mathieu	  Niesten	  meldt	  dat	  de	  jongeren	  sinds	  het	  vertrek	  uit	  De	  Rel	  wat	  zwerven.	  De	  nieuwe	  ruimte	  is	  nog	  niet	  
klaar.	  Er	  is	  een	  nieuwe	  vloer	  gelegd	  en	  er	  is	  een	  supersnel	  internet	  aansluiting	  gerealiseerd.	  
Jan	  van	  der	  Land	  meldt	  dat	  de	  inhoud	  van	  de	  enquête	  over	  sport	  in	  Wijk	  aan	  Zee	  klaar	  is.	  Gezocht	  wordt	  nog	  
naar	  vrijwilligers	  die	  de	  enquête	  huis	  aan	  huis	  willen	  afnemen.	  Peter	  Weel	  meldt	  zich	  vanaf	  de	  publieke	  tribune	  
hiervoor	  aan.	  
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8.7 Kunst	  en	  Cultuur	  
Jan	  van	  der	  Land	  meldt	  dat	  de	  uitnodigingen	  voor	  Ezels	  en	  Kwasten	  verzonden	  zijn.	  Het	  jaarlijkse	  project	  voor	  
beeldende	  kunst	  zal	  plaatsvinden	  van	  donderdag	  28	  mei	  t/m	  zondag	  7	  juni.	  
Cultureel	  Dorp	  gaat	  zich	  de	  komende	  tijd	  richten	  op	  go	  en	  do	  projecten.	  Het	  Rondje	  Wijk	  aan	  Zee	  gaat	  via	  
Cultureel	  Dorp	  mensen	  uit	  Europa	  vragen	  voor	  hulp	  bij	  projecten.	  
	  

8.8	  	  Economie	  en	  toerisme	  
Jeroen	  Limmen	  meldt	  dat	  er	  binnenkort	  een	  bijeenkomst	  zal	  zijn	  met	  de	  gemeente	  over	  een	  beleidsplan	  
toerisme.	  Een	  aantal	  vertegenwoordigers	  vanuit	  de	  toeristische	  sector	  is	  gevraagd	  om	  hieraan	  deel	  te	  nemen.	  
Op	  4	  maart	  zal	  de	  werkgroep	  E&T	  een	  gesprek	  hebben	  met	  Sawaz	  om	  elkaar	  bij	  te	  praten	  over	  de	  contacten	  
met	  de	  gemeente	  m.b.t.	  het	  parkeren	  op	  het	  weiland.	  

	  
8.9	  	  Cursussen	  

Willy	  de	  Korte	  meldt	  dat	  de	  cursussen	  weer	  gestart	  zijn.	  Niet	  alle	  cursussen	  zijn	  kostendekkend.	  
	  

9. Rondvraag	  en	  sluiting.	  
Jeroen	  Limmen	  meldt	  dat	  hij	  wegens	  uitbreiding	  van	  zijn	  bedrijf	  de	  functie	  van	  vice	  voorzitter	  moet	  opgeven.	  
Hij	  blijft	  dit	  seizoen	  nog	  wel	  lid	  van	  de	  Dorpsraad	  en	  zal	  kijken	  of	  er	  een	  vertegenwoordiger	  van	  het	  
bedrijfsleven	  zijn	  plaats	  in	  de	  Dorpsraad	  kan	  innemen.	  
Peter	  Duin	  vraagt	  of	  Jaap	  Durge	  als	  nestor	  van	  de	  Dorpsraad	  de	  functie	  van	  vice	  voorzitter	  op	  zich	  zou	  willen	  
nemen.	  Jaap	  Durge	  neemt	  dit	  in	  overweging.	  
	  
De	  voorzitter	  sluit	  de	  vergadering.	  
	  
	  

19	  februari	  2015/Peter	  Duin.	  
	  

Vastgesteld	  in	  de	  vergadering	  van	  11	  maart	  2015.	  


