
	  

 
Concept Verslag vergadering Dorpsraad 

  

  Woensdag 11 juni om 20.00 uur in de Moriaan 

1. Opening 

 1.1 Afwezig: Yvonne;  

 1.2 Mededelingen  
Welkom aan de gastsprekers van Rijkswaterstaat en de Goed gevulde publieke tribune 

 1.3 Publieke tribune 
onderwerpen bij rondvraag 

 

Project Renovatie Velsertunnel, Omgevingsmanager mevr Ikel Taner; met 4 experts van RWS. 
a)  De tunnel is 60 jaar oud. Het project is om technische en veiligheidsreden onvermijdelijk 
b)  Van maart tot en met september 2016 zal de tunnel geheel afgesloten zijn (9 maand). 

Dit is definitief besloten. 
c)  Er worden verkeersmaatregelen genomen, de kern daarvan: 

a. Doorgaand verkeer wordt zoveel mogelijk over de Coen-tunnel geleid om de 
Wijkertunnel zoveel mogelijk te ontlasten 

b. Lokaal en bestemmingsverkeer Beverwijk en Ijmuiden kunnen via nieuw aan te 
leggen bogen vanaf de A9 aan beide zijden van de afgesloten tunnel de A22 
opdraaien (visa versa). Het kleine eindje omrijden beperkt zich dan tot 5 
minuten tijdverlies buiten de spits en tot 15 minuten in de spits.  

c. Na de renovatie zal bij onderhoud geen tegemoetkomend verkeer in de niet 
gesloten tunnelbuis meer mogelijk zijn. In die situaties zullen de omrijbogen dan 
ook gebruikt kunnen worden. 

d)  Rijkswaterstaat probeert de overlast zoveel mogelijk te beperken en werkt het 
verkeerplan met input van belanghebbenden uit. Dus ook Wijk aan Zee kan input 
leveren. 

e)  Voor het verhalen van schade en nadeel vanwege werkzaamheden is een regeling in 
het leven geroepen. Deze regeling is bereikbaar op: http://www.rijkswaterstaat.nl/rws-
loket/schade_verhalen/nadeelcompensatie/  

 
De Dorpsraad geeft aan dat Wijk aan Zee onevenredig getroffen wordt doordat gekozen is 
voor renovatie in het zomer seizoen. Voor het bedrijfsleven in Wijk aan Zee is bereikbaarheid 
in het zomerseizoen essentieel.  
Als eerste reactie vraagt de Dorpsraad aan Rijkwaterstaat om aandacht op de volgende 
punten: 

- Ook bij de punten waar het verkeer naar de Coentunnel wordt omgeleid aangeven dat 
Wijk aan Zee wel (via A9) bereikbaar is 

- Faciliteren van extra aanwijzingen richting de activiteiten in Wijk aan Zee 
- Ook voor na de renovatie de afslag naar Wijk aan Zee vermelden op de portaal borden 

voor de splitsing A9  - A22 
 
Afgesproken is dat de Dorpsraad na interne evaluatie van het gepresenteerde met RWS in 
contact zal treden om de genoemde punten en mogelijk andere, concreet te maken. 

 1.4  Wijkcoördinator (Marc Kouwenhoven)  



	  

	  
1. Bloembakken (stand van zaken) 

Jeroen meldt dat “Actief Talent” voor het steken van Helmgras en het plaatsen 
daarvan in de bakken. Dit zal de komende weken gebeuren. [actie JL] 
Mathieu wil nagaan of de bakken met behulp van jeugd nog zijn op te leuken. Wat 
Mark betreft is dat ok. [actie MN] 

2. Terras bij Rijkaerts: 
Op vragen of het afpalen van het tot nu openbare (van gemeentewege bestraatte) 
wandelpad vergund is meldt Marc: Het eigendom ligt bij de VVE maar het stukje 
heeft de bestemming Verkeer (voetpad). Dit is ook de reden dat de bestrating is 
doorgevoerd in de stijl van het openbaar gebied. Het bestemmingsplan is leidend 
dus de paaltjes mogen er niet staan. Handhaving zal contact op nemen met de 
eigenaar. Het bestemmingsplan moet door hen gehandhaafd worden.  

3. Snelheidsmeter 
Op vragen over de locatie van de snelheidsmeter geeft Marc aan dat hij de wensen 
uit het dorp zoveel mogelijk faciliteert. Als de meter niet oplicht wordt toch gemeten. 
Dit wordt gedaan om te kijken of de snelheidsindicatie effect heeft. 

 

1.5 Wijkagent (Aart van Oostveen) 
 Het meifeest is qua veiligheid en overlast beter verlopen dan andere jaren. Toch waren 

er vervelende incidenten, zoals een slooproute (vernielingen langs een looproute van 
raddraaiers) vanaf het feestterrein richting Dorpsduinen en wat ruzies. Het afbouw-
uurtje van de discjockey lijkt eerder een wat opzweepend effect te hebben dan dat het 
de feestgangers tot de gewenste rust brengt. Volgend jaar zal hierover gesproken 
worden. 
Op vragen over de response tijd van de politie (in de feestwaak zijn 2 koppels paraat), 
bevestigde Aart dat voldoende alert op meldingen is gereageerd, maar dat de melder 
dit misschien niet kon zien omdat de incidenten soms onderweg onderschept werden.  
   

 

 

1.6 Heliomare (Marije Pronk) 
 
 Bij de schoollokalen van Heliomare is asbest geconstateerd. Het probleem is onder 

controle. Kinderen zullen in andere lokalen (o.a. bij de Vrijheit) worden ondergebracht. 
Bij sloop van de gebouwen, als/nadat verhuizing naar Heemskerk een feit is, zullen 
adequate maatregelen worden genomen. 

 

2. Bestuurszaken (Dagelijks Bestuur) 

  2.1 Notulen Dorpsraad 

  

2.2 Actielijst 
 In notulen 
 
     Voortgang opzetten werkgroep  inbreng dorp in Schaak evenement: De TIP zal hier bij 
betrokken worden. Werkgroep komt voor de zomer nog tot stand. [Actie PW] 
 
 

 



	  

  

2.3 Ingekomen stukken 
  Reeds verzonden 
 
Besproken is een ingekomen bericht van een bezorgde bewoner over de situatie van 
de paarden op de dorpsweide bij warm weer. 
Er zijn meerdere eigenaren die bij de paarden horen. Enige tijd geleden heeft de 
Dierenbescherming onderzoek gedaan en de situatie positief beoordeeld. Dit zal terug 
gemeld worden.  
 

 

  
2.4 Financiën 
  

- Decharge bestuur voor jaarcijfers 2013 (zie 2.6)  
  

 

2.5 PR en Communicatie 
 

- Besloten is dat de website vervangen moet worden. Hieruit volgen twee actiepunten: 
o Formuleren programma van eisen [ actie LS] 
o Aantrekken financiering [pm] 

Daarna zal een uitbestedingstraject worden opgestart.  
 

- De portefeuille PR en Communicatie heeft nog geen eigenaar/werkgroep. Dit is een 
agendapunt voor de juli vergadering. 

  
 

 

2.6 Overige zaken 
 
 

Informatieavond TATA op 5 juni 
Opkomst tussen 150 en 180 bewoners 

Met presentatie en beantwoording van vragen bracht TATA het volgende naar voren:  

• De aanpak van de “kleefstof” overlast. Na eerdere teleurstellende ervaringen zal 
nu met “verdrinking” van de stof drastisch ingegrepen worden.  

• De aanpak van geurhinder, waarbij de aanwezigen in de toelichting blij verrast 
werden te vernemen dat ook TATA overtuigd is dat er bij de afdichting van de 
kooksoven deuren nog het nodige te winnen is  

• De aanpak van geluidshinder, en vooral de responsevan TATA op vragen uit de 
zaal over de beruchte “piep geluiden”. Het vertrouwen werd opgewekt dat TATA 
de verantwoordelijkheid neemt om met de aannemers/bedrijven op het terrein tot 
overleg en oplossingen te komen.  

• De pro actieve informatievoorziening middels de “Milieu Mail”, waarop ter 
plaatse kon worden ingeschreven.  (zie ook website TATA Steel voor 
inschrijving) 

• De toezegging dat de aanpak van overlast/schade zich niet tot de “klagers” zal 



	  

beperken, maar dat TATA actief de getroffen buurt zal benaderen.  

Vragen over de gezondheidseffecten van de industriële milieubelasting werden 
doorverwezen naar GGD en NIVRM. Zorgen konden niet worden weggenomen, en 
diverse bewoners hebben aan de Dorpsraad gevraagd hieraan ook in de relatie met 
TATA aandacht te geven. [actie LV] .  
De Dorpsraad zal TATA een reactie op de Informatie Avond sturen [actie LS] zie 
bijlage.  

  
 
Besluiten Stichtingsraad 
Opkomst, ca 45 leden. 
Besluiten, tevens formeel verslag: 
 
1) Beleidsplan 2014 – 2018: goedgekeurd. 
2) Jaarcijfers 2013: goedgekeurd, decharge van bestuur en penningmeester. 
3) Bestuurssamenstelling: Voorstel goedgekeurd. (zie ook punt 10) 

 
 
	  

 
 

 
 

3. 
Werkgroep Dorpsbelangen (Roland Snijders) 

Geen bijzonderheden 

4. Werkgroep Ruimtelijke ordening (Peter Snijders en Hans Dellevoet) 

  

4.1 Gebiedsvisie, terugkoppeling inloopavond 15 mei en overleg met Gemeente 
 
Inloopbijeenkomst op 15 mei in De Moriaan is bezocht door ruim 120 bewoners.  
Gemeente delegatie, onder leiding van wethouder van Weel, heeft de door de bewoners op de 
inloopavond afgegeven reacties met de werkgroep RO besproken. Men vraagt de Dorpsraad 
om formeel te reageren op een 4tal punten. 

Conceptreactie is rondgemaild en wordt vastgesteld. Deze zal na afronding naar de gemeente 
worden gestuurd [actie LS]. (zie bijlage) 

12 juni is er een Raadscarrousel over dit onderwerp. Peter Weel (Raadslid) roept de 
Dorpsraad op deze carrousel bij te wonen om aan de discussie deel te kunnen nemen.  

 
5.	   Werkgroep Milieu (Sauw Buwalda namens de werkgroep) 

  5.1  Voorschriften van doekfilterinstallatie TATA 12/6 ter inzage 
De werkgroep is voorbereid om hier aandacht aan te geven. Deze voorschriften zijn 



	  

uiteraard van belang voor de effectiviteit cq het handhaven van het gebruik van de 
installatie. 

 
5.2  Ruimere vergunning lichteren kolen haven A’dam ter inzage: 

Haven Amsterdam wil dat de overslag van kolen bij de Noordpier wordt verdubbeld. De 
werkgroep zal de vergunning hiervan nauwlettend volgen. 
 

5.3  Milieufederatie Noord Holland heeft gevraagd of de Dorpsraad steun wil betuigen door  
een getuigenis te geven van de ervaring met en bijdrage van de Milieufederatie aan de 
Dorpsraad. Sauw zal de argumenten op een rijtje zetten en het secretariaat zal deze in 
een steunbetuiging omzetten conform dit gevraagd was. [actie DB] 
 

5.4  Raad van State heeft laten weten dat de uitspraak op de bezwaarprocedure inzake de  
vergunningseisen voor emissies van de kooksovens is uitgesteld, en dat de uitspraak tzt 
op de website van de RvS verschijnt. 

   
 

6. Werkgroep Economische zaken en Toerisme (Jeroen Limmen) 

 
6.1   DNA , sessie 19 mei. Hoe verder? 

De bal ligt bij de gemeente (de afstudeerder zal aan deze rapporteren). Ons rest niets 
dan afwachten op dit moment. 

7. Werkgroep Kunst & Cultuur  

  

7.1  
             

- Terugblik op opening Cultural Village 15 jaar jubileum (het Dorp krijgt een gezicht)  
De opening op 31 mei in het Kennemer theater is goed bezocht. De tentoonstelling 
loopt tot 29 juni. Het boek “met andermans ogen” met het verhaal van Ezels en 
Kwasten van begin mei is er ook gepresenteerd. Het boek is erg goed ontvangen. Het 
geeft een opmerkelijk kleurrijk beeld van (impressies van) Wijk aan Zee. 
[dorpsraad krijgt 5+1 exemplaren conform bestelling. Deze zullen als relatiegeschenk 
worden gebruikt] 
 

- Het jaarprogramma van Cultural village is nu van start, met als overige hoogtepunten: 
o 13 – 16 juni bezoek Cultural Village dorpen 

§ Op 14 juli in de Grote Kerk in Beverwijk de opening van de Dvorzack 
tentoonstelling, en de uitvoering van “de Nieuwe Wereld” in Jazz 
compositie. 

o 19 juli – 16 augustus tentoonstelling en manifestatie “Rimpels” 
o Diner aan Zee (als 3 dagen mooi warm weer is voorspeld 
o Jeugdproject “pionieren” 
o Studiebijeenkomst (congres) Doeners en Denkers 
o Smaakmarkten op de vrijdagen van juli en augustus 

 
-  Faciliteiten voor plein	  evenementen	  (mobiele	  overkapping	  plein).	  	  Hier	  wordt	  door	  een	  

architect	  naar	  gekeken,	  maar	  voor	  dit	  seizoen	  is	  nog	  geen	  voortgang	  te	  verwachten.	  	  



	  

NB	  samenhang	  met	  dorps	  inzet	  tijdens	  schaaktoernooi	  [eindviering/huldiging	  winnaar]	  
 
        

 
8. Werkgroep Welzijn, gezondheid en WMO 

  8.1 WMO  (vacature) 
 - Geen 

  8.2 Cursussen (Wil de Korte) 
        - geen 

  8.3 Jongeren  (Nikkit Collens) 
 - Geen 

  8.4  Ouderen  (Jaap Durge) 
       -geen  

 9. 

 Rondvraag 
- Vanuit	  de	  publieke	  tribune	  wordt	  er	  door	  een	  ervaringsdeskundige	  op	  gewezen	  dat	  het	  

houden	  van	  huisdieren	  op	  het	  strand	  in	  het	  zomerseizoen	  beboet	  wordt	  met	  €	  140	  per	  
overtreding.	  Er	  wordt	  actief	  gehandhaafd. 

- De	  vereniging	  tot	  behoud	  van	  Duinen	  vraagt	  om	  aandacht	  voor	  de	  Dorpsduinen.	  
Ondanks	  bijplanten	  is	  er	  volgens	  de	  vereniging	  toch	  nog	  meer	  aanplant	  van	  helmgras	  
nodig	  om	  het	  verval	  tegen	  te	  gaan.	  De	  Dorpsraad	  wordt	  gevraagd	  dit	  bij	  de	  gemeente	  
aan	  te	  kaarten	  [actie	  LS	  /	  MK] 

- Mathieu	  wijst	  op	  het	  succesvolle	  project	  waarbij	  de	  jeugd	  van	  de	  Rel	  samen	  met	  
jongeren	  uit	  Heliomare	  een	  mooie	  Graffiti	  gemaakt	  hebben	  (achter	  de	  Moriaan).	   

- De	  Dorpsvergaderingen	  zullen	  in	  tegenstelling	  tot	  andere	  jaren	  deze	  zomer	  (juli,	  
augustus)	  gewoon	  doorgaan.	  Als	  de	  Moriaan	  dicht	  is	  zal	  uitgeweken	  worden	  [actie	  LS]	   

 

10. 

Taakgebieden nieuwe samenstelling Dorpsraad: 
 

 
 

volgnr. Bestuursleden
1 Born,	  Bas	  van	  der Milieu	  (Schiphol)
2 Buwalda,	  Douwe Milieu	  (Lucht,	  Geluid,	  Geur)
3 Dellevoet,	  Hans Ruimtelijke	  Ordening
4 Duin,	  Peter Voorzitter Economische	  zaken	  &	  Toerisme
5 Durge,	  Jaap Kunst	  en	  Cultuur
6 Jong,	  Ella	  de	  	  	  	  	  (1/3	  alternerend) Kisjes,	  Bert	  (1/3	  alternerend) Land,	  Jan	  van	  der	  (1/3	  alternerend) Welzijn,	  Gezondheid	  WMO	  	  (ouderen)
7 Korte,	  Wil	  de Penningmeester Welzijn,	  Gezondheid	  WMO	  	  (cursussen)
8 Limmen,	  Jeroen Vice	  Voorzitter Economische	  zaken	  &	  Toerisme
9 Molenaar,	  Yvonne Dorpsbelangen
10 Niesten,	  Matthieu Welzijn,	  Gezondheid	  WMO	  	  (jongeren;	  sport)
11 Scheer,	  Luuth	  van	  der Secretaris
12 Schram,	  Bart Ruimtelijke	  Ordening
13 Snijders,	  Peter Ruimtelijke	  Ordening
14 Snijders,	  Roland Dorpsbelangen
15 Valent,	  Linda Milieu	  (Gezondheid)

Werkgroepleden
Someren,	  Marc	  van Milieu
Son,	  Jeroen	  van Economische	  zaken	  &	  Toerisme


