
	  

 
Verslag vergadering Dorpsraad 

  

  Woensdag 13 augustus om 20.00 uur in de Moriaan 

1. Opening 

 Afwezig: Yvonne Molenaars; Jeroen Limmen; Sauw Buwalda; Aart van Oostveen; Linda 
Valent 

 

De vergadering vond op uitnodiging van Cultural Village plaats in de grote zaal van de 
Moriaan te midden van de tentoonstelling RIMPELS. Bert Kisjes licht toe: 
 
• Met de tentoonstelling en manifestatie RIMPELS is de Moriaan voor het eerst in de 

hele zomer gebruikt. Dit bleek in meerdere opzichten in een behoefte te voorzien, 
ook als culturele refuge bij slecht weer. Het verdient aanbeveling komende jaren hier 
op voort te borduren. 

• Tentoonstelling gaat over ouderdom. Ouderen zijn voor de sociale leefbaarheid van 
een dorp wellicht de meest essentiële bevolkingsgroep. De manifestatie Rimpels is 
de hele maand aan dit onderwerp gewijd geweest, waarbij de positie van ouderen in 
de maatschappij, met name in dorpen, op een rijtje is gezet. Veel mensen hebben 
hier aan meegedaan. Het heeft veel kennis opgeleverd. 

• Het onderwerp is extra belangwekkend nu de Rijksoverheid de centrale coördinatie 
van zorgtaken terugschuift naar gemeenten. Deze verandering brengt bij ouderen 
onrust en onzekerheid.  
Uit de manifestatie RIMPELS komt het inzicht naar voren dat in een klein dorp als 
Wijk aan Zee, de samenleving met elkaar in staat zou moeten zijn om het vertrouwen 
te scheppen dat niemand bij deze veranderingen ongemerkt buiten de boot zal 
vallen. Bert doet een beroep op de Dorpsraad om hierin een rol te spelen door een 
WMO groep te vormen waarin maatschappelijke groepen (bv: seniorengroep, kerken, 
arts, viva, kleine kernen) aangesloten zijn.  
=> De Dorpsraad neemt deze handschoen op en zal in de september vergadering 
bespreken hoe een dergelijke groep gevormd kan worden. [actie JD]    

 

 
1.1 Mededelingen:  

zaterdag is er nationale schoonmaakdag waarbij sommige badplaatsen ook het strand 
schoonmaken. ( Wijk aan Zee doet dit voor het seizoen, en houdt het daarna dagelijks 
bij)   

 

1.2 Publieke tribune 
Vanuit de publieke tribune wordt opgemerkt dat (ingerichte) speelruimte voor de jeugd 
van 6 – 14 jaar in Wijk aan Zee nogal beperkt is. Er wordt gewezen op de bloeiende 
surfcultuur in Wijk aan Zee. Complementair aan surfcultuur is er de Skatecultuur, maar in 
Wijk aan Zee ontbreken daarvoor de faciliteiten (Skatebaan). Gevraagd wordt hoe een 
eventueel initiatief om een nieuwe Skatebaan op te zetten gefaciliteerd kan worden. Het 
gaat met name om plaats en toestemming/vergunning. 
ð De gemeente Beverwijk is hier het eerste aanspreek punt. MK kan aangesproken 

worden om de juiste mensen aan tafel te krijgen.[actie MK] 
 



	  

 

1.4  Wijkcoördinator (Marc Kouwenhoven)  
ð Problematiek trottoir Zwaanstraat – Julianaplein was uitgezocht, maar is blijkbaar 

even blijven liggen.  [actie MK] 
ð Gert Geertsma geeft toelichting op afwijzingsgrond voor de subsidieaanvraag voor het 

ouderen-jongeren fotoproject. Voor de subsidiepot buurtgerichtwerken is geen harde 
regelgeving ingesteld. Daardoor kan wel effectief gewerkt worden, maar is er ook wat 
vrijheid van handelen. Om willekeur te vermijden zijn daarom drie criteria opgesteld 
waartegen voorstellen worden afgewogen: 
- het moeten groepen in de samenleving betreffen die het initiatief nemen 
- een project moet de sociale samenhang bevorderen, of een groot of althans 
herkenbaar probleem in de wijk aanpakken 
- initatiefnemers/participanten moeten er niet aan verdienen (geen verdienmodel. 
Het betreffende project voldeed niet aan deze criteria. 

ð  behoefte aan zebrapad hoek weiland/verlengde voorstraat/zeecroft (ook voor 
fietsers). De problematiek is bekend bij de gemeente, maar er is behoefte aan overleg 
om tot de goede plaats en juiste oplossing te komen. Afgesproken wordt dat de 
werkgroep Dorpsbelangen met Jan Koper en Marc oplossingen zullen bespreken 
[actie MK] 

ð Vraag van Cultural Village of Gemeente de tentoonstelling (20 grote foto’s met 
bijschrift) na afloop van Rimpels zou willen hebben. [14/8 MK heeft eea nagegaan, 
maar op korte termijn is er geen geschikte plek te vinden.] 

 
 

 

1.5 Wijkagent (Aart van Oostveen) 
          - 
  
 

 
1.6 Heliomare (Marije Pronk) 
         geen bijzonderheden 
  

2. Bestuurszaken (Dagelijks Bestuur) 

  2.1 Notulen Dorpsraad 
         aanvaard. 

  

2.2 Actielijst 
  

- Eventueel opleuken bloembakken: Dorpsraad vraagt MN om met concreet plan te 
komen [actie MN] 

- Inbreng dorp in Schaakevenement werkgroep: Er is een mail uitgegaan naar 
werkgroepleden, en in september zal een vergadering plaats vinden. Ook is 
gesproken met wethouder van Weel (zie 6.1). De Dorpsraad zal geïnformeerd 
worden [actie PD]. 

	  
 

  
2.3 Ingekomen stukken 

 
- Brief	  mbt	  woningmarkt: 



	  

De	  Dorpsraad	  is	  net	  als	  briefschrijfster	  bezorgt	  over	  de	  woning	  markt,	  en	  de	  
werkgroep	  RO	  benadrukt	  dat	  de	  zorg	  voor	  verpaupering	  die	  de	  briefschrijfster	  noemt	  
overeenkomt	  met	  de	  boodschap	  van	  de	  Dorpsraad	  aan	  wethouder	  van	  Weel	  in	  juni.	  	  
Uit	  discussie	  wordt	  geconcludeerd	  dat	  het	  een	  lastige	  problematiek	  is,	  waarin	  zowel	  
het	  woning	  aanbod	  (bijvoorbeeld	  een	  vermoed	  tekort	  aan	  huurwoningen),	  als	  de	  
aantrekkelijkheid	  van	  de	  woonomgeving	  (werk,	  kwaliteit,	  voorzieningen	  etc.)	  als	  het	  
prijsnivo	  van	  woningen	  een	  rol	  speelt.	  Besloten	  wordt:	  
1)	  de	  brief	  (na	  toestemming	  van	  schrijfster)	  aan	  de	  wethouder	  van	  Weel	  te	  sturen	  
[actie	  LS]	  
2)	  Woon	  op	  Maat,	  de	  maatschappij	  die	  het	  grootste	  contingent	  huurwoningen	  in	  
Wijk	  aan	  Zee	  bezit,	  te	  vragen	  naar	  inzichten	  en	  beleid	  [actie	  LS]	  
3)	  een	  deskundige	  in	  wijk	  en/of	  dorps	  herwaardering/ontwikkeling	  te	  vragen	  naar	  de	  	  
huidige	  inzichten	  in	  succesvolle	  aanpak.[actie	  LS]	  
	   

- Raadscafe:	  Dorpsraad	  zal	  Raadscafee’s	  bezoeken	  voorzover	  deze	  in	  Wijk	  aan	  Zee	  
gehouden	  worden.	  In	  september	  is	  een	  wijk	  in	  Beverwijk	  aan	  de	  beurt.	  Daar	  gaan	  we	  
dus	  niet	  heen.	  
 

- Enquete	  Milieufederatie:	  Deze	  is	  grondig,	  en	  ondersteunend	  ingevuld	  door	  Dorpsraad	  
en	  door	  werkgroep	  Milieu.	  
 

- Nieuwsbrief	  Velsertunnel	  project.	  Geen	  bijzonderheden.	  Ons	  verzoek	  ligt	  nog	  voor.	  
 

- Uitnodiging	  Omgevingsraad	  Schiphol	  voor	  participatie	  in	  overleg-‐advies	  raad.	  
Werkgroep	  Milieu	  zal	  zich	  buigen	  over	  mogelijke	  deelname	  [actie	  BvB]	  
 
 

 

  
2.4 Financiën 
  

- geen issues  
  

 

2.5 PR en Communicatie 
 
 -   Bijwerken website. Verslagen zijn bij “nieuws” gezet.  

 
         -   plan voor informatie, communicatie platform:  

Conceptplan is geformuleerd. Daar de Jutter ook op TIP publiceert kan 
www.wijkaanzee.org geheel aan dorpsraad worden gewijd. Dorpsraadleden kunnen 
nog 14 dagen opmerkingen en aanvullingen naar LS sturen, daarna zullen offertes 
worden aangevraagd. Daarna komt de “aanvullend budgetvraag aan de orde [actie 
LS] 

         -  invulling werkgroep (vraag aan Yvonne) 
 

 2.6 Overige zaken 
  



	  

- Verslag	  Kennismaking	  Hans	  Fischer	  /	  Hans	  vd	  Berg	  /	  Donald	  Voskuil:	  
o Bezoek	  gebracht	  door	  PD	  en	  LS,	  met	  medeneming	  van	  voor	  besproken	  punten	  

van	  SB,	  die	  niet	  aanwezig	  kon	  zijn.	  
o Hans	  Ficher,	  Operationeel	  verantwoordelijk	  binnen	  TATA	  voor	  Europese	  

vestigingen	  (voorheen	  Corus).	  Hans	  vd	  Berg	  is	  in	  Ijmuiden	  verantwoordelijk	  van	  
grondstoffen	  tot	  staalbereiding	  (de	  voorkant)	  en	  het	  milieubeheer.	  Donald	  
Voskuil	  is	  manager	  regionale	  relaties.	  

o 3	  punten	  van	  gesprek:	  
§ De	  inhoud	  van	  de	  in	  brief	  vervatte	  response	  van	  de	  Dorpsraad	  op	  de	  

infoavond	  in	  mei.	  Kern:	  	  Dorpsraad	  verwacht	  opvolging	  van	  alle	  
toezeggingen;	  Tata	  bevestigt	  de	  commitment	  om	  dit	  te	  doen	  en	  vraagt	  
om	  feedback	  waar	  het	  in	  de	  uitvoering	  mogelijk	  misloopt.	  

§ Uitwisseling	  van	  organisatie	  structuren.	  Bij	  Tata	  gaat	  Hans	  vd	  Berg	  over	  
nagenoeg	  alle	  relevante	  verantwoordelijkheden.	  Hij	  is	  dan	  ook	  de	  
inhoudelijk	  voortrekker	  bij	  Tata	  van	  de	  relatie.	  
De	  Dorpsraad	  geeft	  aan	  dat	  ze	  een	  algemeen	  relationele	  relatie	  zal	  
onderhouden	  vanuit	  het	  dagelijks	  bestuur,	  maar	  dat	  op	  milieu-‐beheer	  
gebied	  de	  Werkgroep	  Milieu	  een	  directe	  dialoog	  met	  Tata	  wil	  
onderhouden.	  Afgesproken	  wordt	  dat	  gestreefd	  wordt	  naar	  2	  reguliere	  
contactmomenten	  per	  jaar,	  en	  dat	  het	  initiatief	  bij	  Tata	  ligt	  (Hans	  vd	  
Berg).	  
Tata	  zal,	  als	  een	  opvolging	  van	  de	  infoavond,	  milieurondritten	  gaan	  
organiseren	  zodat	  de	  regio	  mee	  kan	  kijken	  naar	  wat	  er	  op	  het	  terrein	  
gebeurd.	  De	  Dorpsraad	  wordt	  als	  eerste	  uitgenodigd.	  

§ Schaaktoernooi.	  Hans	  Fischer	  geeft	  aan	  dat	  de	  promotionele	  waarde	  
voor	  Tata	  gering	  is.	  Maar	  Tata	  heeft	  oog	  voor	  de	  relationele	  waarde,	  
zeker	  mbt	  Wijk	  aan	  Zee	  en	  men	  is	  van	  plan	  de	  toernooi	  reeks	  ook	  de	  
komende	  jaren	  door	  te	  zetten.	  Naast	  blijvende	  vernieuwing	  (komend	  
jaar	  uitstapjes	  naar	  Den	  Haag	  en	  R’dam,	  en	  mogelijk	  een	  trein)	  zal	  Wijk	  
aan	  Zee	  de	  basis	  blijven.	  De	  Dorpsraad	  vraagt	  dringende	  aandacht	  voor	  
de	  tent	  en	  dagelijks	  commentaar	  op	  de	  dorpsweide.	  Hans	  Fischer	  is	  ook	  
van	  mening	  dat	  de	  uitstraling	  van	  het	  evenement	  geschaad	  is	  door	  de	  
opzet	  met	  commentaar	  in	  de	  te	  kleine	  school.	  De	  tent	  zou	  moeten	  
terugkomen.	  Ook	  wordt	  besproken	  dat	  “het	  dorp”	  gaat	  meedenken	  in	  
nadere	  verbeteringen.	  
	  

- Vaststellen	  datum	  voor	  milieurondrit	  
	  

Besloten	  wordt	  dat	  29/10	  de	  geschiktste	  dag	  is	  voor	  de	  milieurondrit.	  LS	  zal	  
deelnemerslijst	  maken.	  [actie	  LS]	  	  

 



	  

 
3. Werkgroep Dorpsbelangen (Yvonne Molenaars, Roland Snijders) 

  
3.1 Afspraak YM/RS met Jan Koper en MK (zie 14), mbt oversteek verlengde voorstraat 

 

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

  

4.1 Status/gang van zaken conceptgebiedsvisie: 11 of 18 september wordt een inspraak 
verwacht in de Commisie ROF vergadering vd Gemeenteraad. [actie PS; HD; BS] 
mogelijk bredere aanwezigheid Dorpsraad. 
 

 4.2   Woning markt (zie bespreking 2.3) 
 
 4.3 Speldorado / bouw appartementen in Duingebied. RvS heeft gemeente in het 

gelijkgesteld, behalve op punt van bouwhoogte. Die is nu alsnog in bestemmingsplan 
vastgelegd op 10 m. De vergunningsaanvrager heeft inmiddels de aanvraag 
teruggetrokken. 
 

	  5.	   Werkgroep Milieu (Bas vd Born namens de werkgroep, ) 

  

5.1  Bedenkingen mbt vergunning en voorschriften Doekfilterinstallatie is ingediend.  

5.2 overlast vliegverkeer. Dorpsraad heeft in het verleden lijn getrokken samen met 18 andere 
organisaties. Omdat geen invloed kon worden uitgeoefend aan Alders tafel zijn de 18 (uit 23, 
later 21) opgestapt. Nieuwe uitnodiging wordt kritisch bekeken. 

6. Werkgroep Economische zaken en Toerisme (Jeroen Limmen) 

 

6.1 Verslag	  bezoek	  werkgroep	  economie	  &	  toerisme	  aan	  Wethouder	  van	  Weel	  

Besproken	  is:	  

- Wethouder	  maakte	  complimenten	  voor	  inbreng	  werkgroep	  RO	  in	  Raadscarousel	  mbt	  
gebiedsvisie.	  Ook	  was	  zij	  van	  mening	  dat	  dialoog	  in	  Raadscarousel	  nog	  niet	  goed	  van	  
de	  grond	  kwam.	  

- Dorpsraad	  heeft	  aangedrongen	  om	  collegeprogramma	  mbt	  afschaf	  van	  
toeristenbelasting	  vlot	  ter	  hand	  te	  nemen.	  Suggestie	  om	  te	  onderzoeken	  of	  
parkeerweide	  tarief	  compensatie	  kan	  bieden	  

- Dorpsraad	  heeft	  gevraagd	  naar	  gemeentelijke	  visie	  op	  functie/functioneren	  
Metropoolregio.	  Wijk	  aan	  Zee	  is	  nu	  blijkbaar	  1	  van	  de	  Amsterdam	  beaches.	  

- Dorpsraad	  heeft	  onder	  de	  aandacht	  gebracht	  dat	  dorp	  en	  gemeente	  pro-‐actief	  
moeten	  zijn	  om	  het	  Schaaktoernooi	  ook	  in	  de	  verre	  toekomst	  te	  laten	  floreren	  

- Besproken	  is	  dat	  Dorpsraad	  bij	  overleg	  over	  beheer	  Dorpsweide	  betrokken	  zal	  
worden	  

 



	  

7. Werkgroep Kunst & Cultuur  

  

7.1  
- Schaakspel	  hoek	  relweg	  –	  verlengde	  voorstraat.	  Er	  zijn	  indicaties	  dat	  het	  beheer	  wat	  

stroef	  loopt.	  Dorpsraad	  zal	  navraag	  doen	  bij	  kapper	  [actie	  LS]	  
- Stimuleren	  schaakspel	  beschikbaarheid	  in	  horeca	  ivm	  schaakdorp-‐imago	  [actie	  

werkgroep]	  
- Smaakmarkt	  en	  andere	  plein	  evenementen	  (mobiele	  overkapping	  plein).	  Architect	  laat	  

dit	  voorlopig	  ff	  liggen.	  SunSea	  Bar	  kwam	  laatste	  markt	  met	  zeer	  grote	  parasols	  te	  hulp.	  
Vrijdag	  zal	  ook	  tav	  podium	  voor	  bescherming	  worden	  gezorgd.	  	  

- Rimpels	  (tentoonstelling	  en	  projecten	  in	  de	  Moriaan	  16	  Juli	  –	  16	  Aug)	  (zie	  intro)	  
        
 

8. Werkgroep Welzijn, gezondheid en WMO 

  8.1 WMO  (vacature) 
 - Zie intro, vraag om invulling van deze functie met een organisatie netwerk in het dorp. 

  
8.2 Cursussen (Wil de Korte) 
 - Tot januari is yoga cursus zeker gesteld in Moriaan. Geen doel om te concurreren. Wel 
zijn er in de gemeenteraad vragen gesteld over bestemming Zwaanstraat 16/18 welke mogelijk 
strijdig is met sportschool. Dorpsraad volgt dit met belangstelling. 

  

8.3 Jongeren  (Mathieu Niesten) 
 - Initiatief	  Wijk	  aan	  Zee	  Sportdorp:	  Dit	  initiatief	  speelt	  in	  op	  Sport	  Impuls.	  Deze	  
organisatie	  stimuleert	  buurten	  en	  dorpen	  om	  met	  meer	  gerichte	  aandacht	  en	  betere	  
coördinatie,	  de	  gezonde	  beweging	  en	  sport	  op	  een	  hoger	  plan	  te	  tillen.	  Sport	  en	  beweging	  
wordt	  daarbij	  gezien	  als	  een	  sterk	  middel	  om	  de	  sociale	  samenhang	  in	  stand	  te	  houden	  of	  te	  
verbeteren.	  	  
Projecten	  betreffen	  in	  de	  kern,	  een	  gerichte	  aanpak	  om	  verenigingen	  en	  initiatieven	  bij	  elkaar	  
te	  brengen	  en	  te	  versterken	  (bestuurlijk,	  vrijwilligers)	  en	  om	  de	  participatie	  te	  vergroten	  
(promotie,	  coaching).	  
	  
Beverwijk	  heeft	  afgelopen	  jaar	  een	  projectvoorstel	  gedaan	  dat	  gehonoreerd	  is.	  De	  verkregen	  
subsidie	  is	  verdeeld	  over	  een	  part	  time	  sport	  coach	  in	  algemene	  zin,	  en	  Heliomare	  voor	  
ondersteuning	  gehandicapten	  sport.	  	  
Wijk	  aan	  Zee	  lijkt	  met	  deze	  aanpak	  weinig	  of	  niet	  geholpen	  te	  zijn.	  	  
	  
Er	  heeft	  een	  gesprek	  plaatsgevonden	  met	  hoofd	  sportzaken	  bij	  de	  gemeente,	  Niels	  Veen,	  om	  
na	  te	  gaan	  of	  er	  plaats	  zou	  zijn	  voor	  een	  specifiek	  project	  gericht	  op	  Wijk	  aan	  Zee.	  De	  
gemeente	  heeft	  daarvoor	  geen	  middelen,	  maar	  indien	  de	  noodzaak	  voldoende	  onderbouwd	  
kan	  worden	  zal	  men	  een	  aanvraag	  vanuit	  Wijk	  aan	  Zee	  bij	  Sport	  Impuls	  ondersteunen.	  
	  
Voor	  onderbouwing	  is	  een	  zeer	  gedetailleerde	  inventarisatie	  nodig.	  
	  
Begin	  september	  zal	  een	  vervolggesprek	  met	  Niels	  Veen	  plaats	  vinden.	  [actie	  MN]	  



	  

	  
De	  Dorpsraad	  staat	  achter	  dit	  initiatief,	  en	  kijkt	  uit	  naar	  de	  inventarisatie.	  De	  beschrijving	  van	  
Sport	  Impuls	  zal	  worden	  gedistribueerd	  onder	  Dorpsraadleden	  [actie	  MN]	  
 

  
8.4  Ouderen  (Jaap Durge) 
Zie intro 
  

 9. 

 Rondvraag 
- De recente wateroverlast door overmatige regenval heeft ertoe geleid dat toch weer op 

het strand gespuid is. De Gemeente geeft aan dat op zich alle systemen goed 
gefunctioneerd hebben, maar dat de situatie extreem was. Bovendien is het 
ontkoppelproject nog niet helemaal klaar. 
De Dorpsraad stelt zich op het standpunt dat de extreme situatie van de wateroverlast, 
in geen geval het definitief afsluiten van de strand overloop mag vertragen. 

 


