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Wijk aan Zee, 11 juni 2014 

Wethouder Toerisme, recreatie, kust en strand 

t.a.v. mevr. C van Weel-Niesten 

Stadhuis gemeente Beverwijk  

Postadres: Postbus 450 1940 AL Beverwijk 

e-mail:  info@beverwijk.nl 

 

Betreft: Gebiedsvisie 

 

Geachte Wethouder, 

 

Op dinsdag 27 mei besprak u met een kleine delegatie van de Dorpsraad Wijk aan Zee, voornamelijk 

onze werkgroep Ruimtelijke Ordening, de nadere inzichten met betrekking tot de concept 

gebiedsvisie die mede voort kwamen uit de inloop bijeenkomst in het dorp op 15 mei jl. 

Wij hebben uw initiatief tot dit gesprek zeer op prijs gesteld, en de terugkoppeling aan de Dorpsraad 

van dit gesprek was “open, constructief”.  

U vroeg het gezichtspunt van de Dorpsraad over de belangrijkste punten uit dit overleg, na beraad 

binnen de gehele Dorpsraad, in te brengen in de zogenaamde Raadscarrousel op 12 juni.  

Als bijlage treft u deze gezichtspunten. 

Met vriendelijke groet, 

Dorpsraad Wijk aan Zee, 

Luuth van der Scheer 

secretaris 
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Gezichtspunten Dorpsraad Wijk aan Zee, met betrekking tot de bespreekpunten 27/05/2014. 

Deze bespreekpunten kwamen voort uit feedback uit de “inloop gebiedsvisie” op 15/05/2014. 

 

1. Bosweg c.q. verdere ontsluiting Noordpiergebied. 

De Dorpsraad neemt nota van de geschetste “nieuwe” ontsluitingsweg en constateert dat in het dorp 

zeer divers over dit project wordt gedacht. Dit zeer diverse denken neemt emotionele vorm aan bij 

voor en tegenstanders, maar wat vooral opvalt, is dat de visie op het onderliggende motief bij 

partijen sterk verschilt.  

Wat de Dorpsraad dan ook mist is nou juist een visie op dat onderliggende motief. En dat betreft de 

huidige en mogelijk toekomstige ontwikkeling van het Noordpiergebied. In recente jaren zijn 

ontwikkelingen in dit gebied ingezet, zonder dat helder is waar de grenzen aan de groei van 

activiteiten gesteld gaan worden. Dat dit gebied bestuurlijk in handen is van Velsen doet daar niet 

aan af. Hier is een breed afgewogen en met alle betrokkenen besproken visie vereist.  

In deze zin wil de Dorpsraad ook graag wijzen op de eind vorig jaar tot stand gekomen lange termijn 

(provinciale) visie op de ontwikkeling van het gehele Noordzeekanaalgebied. Het Bureau DHV heeft 

op deze visie aangegeven dat deze visie juist bij de Noordpier, alwaar gevestigde zware industrie 

(TATA), een geprojecteerde uitbreiding van kolenoverslag in de te her ontwikkelen Averijhaven, en 

de sterk groeiende recreatie, tot vrijwel onoplosbare conflicten leidt.  

De Dorpsraad meent dat de schets van een ontsluitingsweg een eigen leven gaat leiden. Dat een 

dergelijke schets daarom voorafgegaan moet worden door een gedegen analyse, en een breed 

gedragen beleid op de gewenste ontwikkelingen, en de grenzen daaraan, op het Noordpiergebied. In 

dit draagvlak behoort naar mening van de Dorpsraad  Tata en het Dorp Wijk aan Zee een 

overwegende plaats te hebben. Dat zien wij als visie. Zolang deze visie er niet is, is de schets 

prematuur. 

2. Overpad Dorpsweide 

Naar mening van de Dorpsraad is de visie op de Dorpsweide, dat deze in zijn huidige vorm, en het 

gangbare (welhaast culturele) gebruik bewaard en beschermt moet worden. Een ondeelbare 

Dorpsweide. Dat is de visie. En niet meer. 

Dat de vrije oversteek door de enkele wandelaar die dat wil, en ook vandaag de dag mag, beter 

gefaciliteerd kan worden met een of twee klaphekjes neemt de Dorpsraad voor kennisgeving aan. 

Dat is beheer en uitvoering. Hier zal weinig bezwaar tegen bestaan, zolang natuurlijk de 

verantwoordelijkheid voor handhaving van juist gebruik maar genomen wordt. Niemand wil 

ontsnapte paarden op de openbare weg. 

De schets van looproutes over de Dorpsweide ziet de Dorpsraad als ongewenst. Het suggereert een 

visie op gebaande paden vorming, en daarmee deling van de weide, hetgeen juist GEEN onderdeel 

van de visie op de Dorpsweide is. 

3. Duin boulevard 
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De benaming “boulevard” leidt bij menigeen tot beelden van de kust van Scheveningen, Zandvoort 

en de Belgische badplaatsjes. De Dorpsraad begrijpt inmiddels dat het hier eigenlijk gaat om een 

kleine verhoging van het bestaande duinpad, waarbij deze verhoging aangebracht wordt op het 

moment, en omdat, dit pad aan herstel toe is. Onderhoud dus.  

De kleine verhoging leidt tot een beter uitzicht op de zee, terwijl de inpassing in de duinnatuur niet 

aangetast wordt. Feitelijk ontstaat er geen ander gebruik van dit duinpad dan nu het geval is, maar 

uitzicht op de zee wordt toegevoegd.  

De Dorpsraad vindt de term “boulevard” ongelukkig. En ook is de vraag te stellen of dit onderhoud, 

waarbij gelijktijdig het loopvlak iets verhoogd wordt, in een gebiedsvisie thuis hoort. Immers de 

functie van het pad verandert niet.  De Dorpsraad meent dat de visie is dat bestaande duinpaden 

goed onderhouden moeten worden. De kleinschaligheid van deze paden is de charme van Wijk aan 

Zee. Of de verhoging inpasbaar is met behoud van de natuurwaarde laat de Dorpsraad graag aan 

deskundigen. 

4. Bouw ruimte 

De Dorpsraad is blij met het zorgvuldige werk dat is gedaan om te bepalen welke ruimte in Wijk aan 

Zee NIET voor bebouwing in aanmerking komt. Dat is een onderdeel van de gebiedsvisie dat 

handvaten (en zekerheden) biedt voor de toekomst.  

Anderzijds heeft de Dorpsraad waargenomen dat over de wenselijkheid van uitbreiding van de 

bebouwing, de plaats waarop en de invulling daarvan (soorten huizen / gebouwen) zeer verschillend 

wordt gedacht.  

Dit verschil van mening heeft te maken met verschillende factoren.  

- Er zijn duidelijke zorgen over de onttrekking van woningen/gebouwen aan het traditionele 

woonbestand voor zakelijke verhuur aan tijdelijke bewoners. Hierop is een visie vereist. En 

voor zover de huidige gang van zaken niet strookt met beleid en regelgeving is er handhaving 

vereist. 

- De kwaliteit van de huidige bebouwing is op een aantal punten zorgelijk. De vraag van 

herontwikkeling doet zich voor. Mogelijk door initiatief van de gemeente dan wel door 

stimulering. Een visie op dit punt is wenselijk. 

- Er zijn nog een aantal “prominente” gebouwen in het dorp waarvoor in de toekomst een 

andere functie nodig zal blijken. De Rel is een voorbeeld. Een visie voor aanwending in, 

bijvoorbeeld, culturele zin passend bij dat aspect van het dorps-DNA zou een 

richtinggevende bijdrage in de ontwikkeling van het dorp zijn. De Rel zou van “atelierwoning” 

tot zelfs een publieke functie bestemd kunnen worden. 

- Met het vorige punt samenhangend is een visie op groene bedrijvigheid, en dus de ruimte 

daarvoor, anders dan de ruim vertegenwoordigde horeca, een aspect dat invloed heeft op de 

invulling van de maximaal beschikbare ruimte voor bebouwing.  

- Er wordt verschillend aangekeken tegen de afweging “natuurwaarden” in het dorp en de 

gewenste sociaal-economische effecten van uitbreiding van de bebouwing.  

- Er wordt getwijfeld of de toevoeging van 200 huizen wel leidt tot de gewenste duurzame 

sociaal-economische effecten, of dat op termijn het effect op draagvlak voor voorzieningen 
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niet gewoon weer weg-ebt. Is 1200 huizen wel die kritische massa die 1000 huizen blijkbaar 

niet is.  

- En zo is er nog veel meer. 

Dit soort vraagstukken zijn niet zomaar opgelost. En in de loop der jaren zullen de inzichten ook 

veranderen.  

Dat overwegende meent de Dorpsraad dat de visie op bebouwing, in dit stadium, nadruk zou moeten 

leggen op de opwaardering van de huidige bebouwing en wat terughoudender zou kunnen zijn met 

betrekking tot het schetsen van uitbreiding. Laat wat dat laatste betreft voorlopig wat witte vlekken 

voor de creativiteit en smaak van volgende generaties.  

 

 

     

  

 


