
 
 

1 
 

Wijk aan Zee, 14 augustus 2014 

College van B en W 

t.a.v. Wethouder mevr. C. van Weel 

Stadhuis gemeente Beverwijk  

Postadres: Postbus 450 1940 AL Beverwijk 

 

 

Geachte mevrouw van Weel, 

 

In het open, en door ons constructief ervaren, gesprek dat wij met u in juni naar aanleiding van de 

inloopavond inzake een concept gebiedsvisie mochten hebben kwam onder meer het onderwerp 

huisvesting, handhaving woonbestemming, en de kwaliteit van het huidige woningbestand in Wijk 

aan Zee aan de orde.  

Hierbij wil ik u graag een brief onder de aandacht brengen, met toestemming van de schrijfster, 

waarin met frisse blik naar de problemen waar het dorp mee worstelt wordt gekeken. In de 

Dorpsraadvergadering van 13 augustus is deze brief besproken, en wij delen de waarneming van en 

zorg voor verpaupering die deze schrijfster aankaart.  

Wij hopen u met het toezenden van deze brief van dienst te zijn, 

 

Met vriendelijke groet, 

Dorpsraad Wijk aan Zee 

Luuth van der Scheer 

secretaris 
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From: ritavanderkloet@hotmail.com 
To: jaapdurge@hotmail.com 
Subject: Appartement. 
Date: Sat, 19 Jul 2014 12:57:14 +0200 

Dag Jaap,  
  
Misschien kun je je mij nog herinneren? Rita Schellevis, dochter van Andries en 
Gré schellevis, voorheen wonende aan 
de Relweg 46 en later (mijn ouders) in het appartement aan de Verlengde 
Voorstraat in Wijk aan Zee. 
Onze ouders zijn beide, zoals je weet, overleden en nu heb ik samen met mijn 
broer en zus het appartement geërfd. 
Fijn natuurlijk, maar niet als het onverkoopbaar blijkt, want de kosten gaan 
gewoon door en wie weet hoe lang dat nog 
kan duren. 11 Jaar geleden, toen de appartementen verkocht werden, gingen ze 
als zoete broodjes en werd er ook nog een 
flinke prijs voor betaald.Maar toen kwam de crisis en die heeft er o.a.voor 
gezorgd dat de klad erin kwam en de waarde behoorlijk 
daalde. 
Wij zijn al een aantal keren bij de makelaar geweest om de situatie te bespreken 
en we hebben de prijs al twee keer verlaagd, 
maar er is natuurlijk een grens .De makelaar heeft weer een prijsverlaging 
voorgesteld, maar daar gaan we vooralsnog niet in mee. 
Een bezit waar mijn opa en vader zo hard voor hebben gewerkt gaan we niet 
helemaal in de uitverkoop doen. 
Vorige week ben ik maar weer eens vanuit het zuiden naar de makelaar in 
Beverwijk getogen om de stand van zaken te bespreken. 
Er waren tot onze grote vreugde potentiële kopers, maar die moesten helaas om 
privacyredenen afhaken dus beginnen we weer bij af. 
De makelaar bevestigde ons dat de markt in Wijk aan Zee praktisch op slot zit, er 
wordt weinig tot niets aan panden verkocht en 
appartementen doen het al helemaal slecht. Het is  jammer, want de woning is 
zo schitterend en heeft zo'n mooi uitzicht over de 
dorpsweide dat je dat oudere mensen nog zo zou gunnen om hiervan te 
genieten.Hij zei ons dat er niet meer in Wijk aan Zee wordt 
geïnvesteerd, het dorp bloedt dood en de enigen die er nog komen van  wonen 
van buitenaf zijn Poolse en Roemeense werknemers 
van Tata Steel. 
Ik ben al geruime tijd weg uit Wijk aan Zee en ik moet eerlijk bekennen dat ik 
iedere keer weer schrik als ik zie hoe het dorp er bij staat. 
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En dit, Jaap, is de reden dat ik jou deze mail stuur: Ik zag op de site Dorpsraad 
Wijk aan Zee dat jij het Ouderenbeleid in de portefeuille 
hebt.Ik zag ook Peter Duin, de voorzitter, die ik goed ken uit de tijd van 
toneelvereniging "Nieuw Leven" en meer bekende gezichten.  
Bespreken jullie in de Raad ook wel hoe het eens zo bloeiende vissersdorp en de 
mooie badplaats uit mijn jeugd, waar ik zulke fijne 
herinneringen aan heb,weer zodanig op kunnen fleuren dat mensen (ondanks 
de rook en de stank uit de schoorsteenpijpen) er weer 
graag komen wonen? Het kan toch niet zo zijn dat Wijk aan zee binnen een paar 
decennia helemaal verpauperd raakt? 
Dit zou toch eeuwig zonde zijn?? 
Wat wijzelf ook een storend element vinden zijn de reclames ven De Spar on der 
het complex, dat is echt geen visitekaartje voor het 
dorp.De winkel heeft hier echter een vergunning voor, maar misschien dat de 
Raad hier eens over kan brainstormen. 
  
Ik heb na het gesprek met de makelaar ook nog een onderhoud gehad met Jan 
de Boer van de Vereniging van Eigenaren en heb 
daar hetzelfde verhaal verteld in de hoop dat hij iets zou kunnen met het 
netwerk van ouderen in Wijk aan zee. 
Hetzelfde beroep zou ik op de Dorpsraad willen doen: kijk eens of er toch meer 
doorstroming zou kunnen plaatsvinden in de huizen- 
markt.Ik zou me voor kunnen stellen dat er ouderen zijn die van hun huis naar 
een woning gelijkvloers zouden willen opschuiven 
maar niet meer willen investeren in een nieuwe woning.Wij zouden in dat geval 
ook verhuur willen overwegen. 
  
Ik hoop Jaap, dat je mijn brief ter harte wilt nemen en ik snap dat jullie geen 
pasklare oplossing kunnen aandragen, maar deze situatie 
is een onderdeel van de ontwikkeling van het dorp. 
Hoe zien jullie als Dorpsraad de toekomst van het ooit zo mooie Wijk aan Zee? 
  
Met vriendelijke groet, 

Rita van der Kloet-Schellevis. 

 


