
Kort verslag en actiepunten bijeenkomst Behoeftenonderzoek Wijk aan Zee 
dd. 28 februari 2019 
Aanwezig: Astrid Scholvinck, Niels Veen, Marijke Hoencamp, Cees Hamers, Marc 
Kouwenhoven, Peter Duin, Jan van der Land, Ruud Korten, Jan de Wildt, Marja van 
Leeuwen 
 
1. Actualiteiten 
Peter heeft twee opmerkingen vooraf: aanleiding voor het onderzoek is in zijn beleving 
tweeledig. Behoefte Wijk aan Zee maar ook de plannen Heliomare. We moeten ook 
onderzoeken welke nieuwe combinaties mogelijk zijn en wat de wensen van Heliomare zijn.  
2e: Wijk aan Zee is in zijn beleving blinde vlek op gebied van welzijn. Hij zou graag de 
kwaliteiten van SWB aantakken bij Wijk aan Zee, laat SWB zijn verzorgingsgebied 
uitbreiden. 
 
Jan: De Moriaan is al in gesprek is met SWB en die gesprekken zijn positief.  
Astrid: ook nadenken over de toekomst van De Moriaan was een aanleiding voor het 
onderzoek, daarover is gesprek tussen gemeente en Moriaan. Daar zit ook de brug naar 
professionalisering van het welzijnswerk en SWB. Het gesprek tussen Moriaan en SWB is al 
opgestart. Gemeente is ook in gesprek met Heliomare over hun visie. Die lijnen komen te 
zijner tijd samen. 
 
Cees: we zitten nu nog wel een fase eerder in het proces. Het gaat er op dit moment om, 
inwoners te betrekken om hun behoeften te peilen. Dat is ook het belang van de 
Participatieraad op dit moment.   
 
2. Actiepunten overleg 30 januari jl. / voortgang 
Wat betreft het benaderen van de verschillende doelgroepen: 

a) kinderen en ouders: 
Cees heeft nog meer mensen benaderd uit groep jongere ouders met kinderen. Die zijn 
enthousiast maar kunnen of willen niet in de projectgroep. Maar we kunnen ze wel 
rechtstreeks benaderen in het project.  
Cees heeft De Vrijheit benaderd, de school  wil graag faciliteren. Zijn bezig met een project 
‘Ons dorp’. Afronding daarvan is op 19 maart. Daar zouden we kunnen aanhaken.  
Idee is de 19e aanwezig te zijn en contacten te werven, daarna echt met elkaar in gesprek. 
Wel oppassen dat we niet het project ‘kapen’.  
De Vrijheit is overigens ook zelf met zijn toekomst in het dorp bezig.  
De Vrijheit heeft ook een ouderraad die we kunnen betrekken.   
 

b) Jongeren 
Martin Veldhuis van Cultural village heeft momenteel een groep van 20 jongeren bij elkaar. 
Judith Heijdendaal is daar ook bij betrokken. Marja heeft navraag gedaan bij Marco Dalprà 
(jongerenwerker SWB). Die heeft op dit moment niet direct contacten met of vragen van 
jongeren in Wijk aan Zee. Hij heeft wel contacten met de leerkracht van groep 8 en geeft aan 
dat als we iets willen opbouwen, de contacten met leerlingen van groep 7/8 of via De Vrijheit, 
met oud-leerlingen, een ingang kunnen zijn. Hij zou ook nog contact opnemen met Judith (is 
ook werkzaam bij SWB).  
 

c) Alleenstaanden.  
Zorgen dat we die uit de enquête kunnen destilleren als groep. Cees en Jan proberen nog 
contact met huisarts te leggen hierover. Is een sideline in het onderzoek, mooi als we er 
meer over te weten komen maar niet de grootste prioriteit. 
 

d) Ouderen/volwassenen 
Idee is om aan te haken bij diverse activiteiten en daar met mensen in gesprek gaan. 
Bijvoorbeeld bij de schaakclub, activiteiten Moriaan, koffieochtend Gouden Gunje etc.  



Cees en Jan werken hiervoor een plan uit en betrekken Wessel Westerveld (Dorpsraad); en 
Ronald Brantjes van de Participatieraad. Welke vragen stellen? Waar gaan we langs om die 
vragen te stellen? Ook belangrijk: voorbereiden op de vraag “wat gaan jullie ermee doen”.  
 
Algemeen: 
Het onderwerp moet gaan leven in het dorp. Zowel belangrijk om het bereik zo groot mogelijk 
te krijgen, maar ook het draagvlak. Het moet ‘talk of the town’ worden. Neerzetten in 
perspectief van duurzaamheid van voorzieningen in Wijk aan Zee.  
Zorgen voor een goede ‘binnenkomer’. En ook het besef dat we er samen voor staan.  
 
Afronding: 
Tzt afronden van het onderzoek door presentatie in de dorpsraad. Daar ook schetsen hoe 
het proces verder gaat. 
 
3. Voortgang enquête: inhuur en mogelijke vragen  
Marijke heeft offertes opgevraagd bij een drietal bureaus. Deze geven aan dat ze enquête op 
diverse manieren en momenten onder de aandacht brengen. Zij bieden daarnaast 
mogelijkheden en technieken voor gesprekken, en bijvoorbeeld de inzet van een opiniebus. 
Offertes bieden goede aanknopingspunten, bureaus kunnen ook de eigen activiteiten cq. 
interviews in het dorp ondersteunen. We zullen dit bekijken.   
Opm: er is een goede/wervende inleiding nodig, verleid mensen om mee te doen.  
 
Enquêtevragen: gemeente heeft een voorzet gemaakt, deze wordt doorgenomen.  
Opmerkingen: Stel de vraag over het dorpshuis meer ‘open’. Er moet een nieuwe vorm 
komen, je wilt niet het dorpshuis als dat in de jaren 70 bestond. Hoe moet dat dorpshuis eruit 
zien? 
Bij de vraag over voorzieningen toevoegen: En wie moet dat doen/organiseren? 
Bij het aangeven van tevredenheid. Via schaallat van minder tot zeer tevreden (geen ja/nee). 
  
4. Informatie sociaal team WaZ  
Astrid en Marja hebben gesproken met Hans Bruijn van Sociaal team. Sociaal team voert 
gesprekken met inwoners van Wijk aan Zee. Contacten gaan rechtstreeks of via-via, er is 
echter (nog?) geen inloop via het spreekuur in de Moriaan. Gerapporteerde problemen zijn 
niet heel afwijkend van Beverwijk, behalve dan dat het aandeel financiële problemen in 
Beverwijk hoger lijkt dan in Wijk aan Zee. Sociaal team is geïnteresseerd om aan te haken 
bij het onderzoek.   
 
5. Planning  
Uitvoering van de verschillende activiteiten vindt in principe plaats in maart-april. Belangrijk 
om de vaart erin te houden.  
Begin maart afronding sportenquête. Resultaten laten waarschijnlijk wel een maand op zich 
wachten. Niels vraagt na of wellicht eerder al opvallende zaken uit WaZ bekend kunnen zijn. 
Dan laten we dat weten. Dan ook beoordelen of er nog verdieping nodig is. 
 
6. Communicatie/persmoment 
Persbericht en interview met de trekkers van de dorpsgesprekken begin april in de Jutter. 
Peter pakt dit op samen met Jan en Cees. Graag het concept van het interview voor 
publicatie langs Marijke.  
Wethouder zal het onderzoek rond die tijd benoemen in het (wekelijkse) persgesprek.  
 
7. Volgende overleg en overige afspraken 
Volgend overleg medio april als alles loopt. Marja stuurt datumprikker. Verder stemmen we 
af via mail.  


