
	  

Verslag vergadering Dorpsraad (vastgesteld 12-11-2014) 

   

Woensdag 8 oktober om 20.00 uur in de Moriaan  

Aanwezig: Wil de Korte; Jan van der Land; Ella de Jong; Yvonne Molenaar; Roland Snijders; 
Peter Snijders; Linda Valent; Bart Schram; Peter Duin; Marc Kouwenhoven. 

Publieke tribune: Cor Durge; Marije Pronk. 

Bericht van verhindering: Luuth van de Scheer; Sauw Buwalda; Bas van der Born; Jaap 
Durge; Jeroen Limmen; Mathieu Niesten; Hans Dellevoort; Bert Kisjes; Aart van Oostveen. 

1. Opening  

 1.1 Vaststellen agenda: de agenda wordt vastgesteld. 

 1.2 Mededelingen: i.v.m. de afwezigheid van de secretaris zal de voorzitter voor het verslag 
zorgen. 

 

1.3 Publieke tribune: Marije Pronk meldt dat er met de gemeente overleg is geweest over een 
skate-banen. Er zijn drie locaties in beeld: vóór het Rea College Verlengde Voorstraat; 
achter de school bij het voetbalveldje; bij de parkeerplaats bij het Hoge Duin (buiten het 
Natura 2000 gebied). De voor- en nadelen van de locaties zullen uitgewerkt worden. 
 

 

1.4  Gebiedsmanager van de gemeente Beverwijk (Marc Kouwenhoven)  
• Meldingen met klachten kunnen het beste ingebracht worden via de website van de 

gemeente Beverwijk: http://www.beverwijk.nl/internet/digitaal-loket_265/product/klacht-
over-handelen-gemeente_223.html  

• Maaien en rode linten dorpsweide. Bij de gemeente is niet bekend hoe en waarom de 
rode linten er gekomen zijn. Cor Durge meldt dat dit gedaan is bij het inzaaien van 
delen van het weiland. Het achterstallig maaien is inmiddels gebeurd. 

• Burgerinitiatief Julianaweg. De genoemde punten zijn te ingrijpend zodat deze niet bij de 
komende werkzaamheden kunnen worden meegenomen.  

• Onkruid bestrijding stoepen en straten. Marc Kouwenhoven ondersteund door Cor Durge 
meldt dat dit twee maal per jaar gebeurt. 

 
  
  

2. Bestuurszaken 

  2.1 Verslag vergadering Dorpsraad d.d. 10 september 2014. Het verslag wordt vastgesteld. 

  2.2 Actielijst: Eventueel opleuken bloembakken (JL) wordt van de actielijst afgevoerd. 
 

  

2.3 Ingekomen stukken 
- Brief Tata in response op DR brief n.a.v. inloopavond; 
- Memo Wethouder Weel i.v.m. geluidszonering; 
- Brief VVE Westerduin aan D66 (op 17/10 zal de fractie van D66 een gesprek hebben 

met de VVE); 
- Asfaltonderhoud Zeestraat fase 2 start 20/10/2012; 
-  College on Tour d.d. 16/12/2014; dit zal de volgende vergadering worden voorbereid; 



	  

- Mail Hans Dellevoet over het eerder in gebruik nemen van de overstort op het 
weiland. 
 

  
2.4 Financiën: Wil de Korte meldt dat er een verzoek is gedaan om de senioren sport 
voortaan onder te brengen bij de activiteiten van De Dorpsraad. Dit is akkoord, zolang er 
voldoende deelnemers zijn, zodat er geen grote tekorten ontstaan.  
 

 

2.5 PR en Communicatie 
• Er is een subsidie toezegging van de gemeente Beverwijk van € 1.500 voor het opzetten 

van een nieuwe website. Benodigd is € 2.000 voor het bouwen en € 500 per jaar voor 
het onderhoud. De aanvullende bedragen zullen uit eigen middelen betaald worden. 

• Offertes op uitvraag voor informatie, communicatie platform 
Luuth van der Scheer en Yvonne Molenaar hebben een aantal bedrijven benaderd om 
een offerte uit te brengen. Aan de hand hiervan zal er een keuze gemaakt worden. 

• Richtlijn DR omgang met de pers. Er zijn geen geschreven richtlijnen over het omgaan 
met de pers. Gebruikelijk is dat het "naar buiten treden" naar pers of instanties bij 
voorkeur per persverklaring of brief gebeurt of via de eigen website, zodat de positie 
ongefilterd bekend gemaakt kan worden. Tussen Dorpsraadvergaderingen door, en bij 
noodzaak en urgentie, kan het dagelijks bestuur publiek actie nemen. Als de pers 
mensen benadert dan is terughoudendheid uitgangspunt. In het algemeen zal de 
voorzitter het woord voeren. Bij specifieke onderwerpen zal een vertegenwoordiger van 
de betreffende werkgroep over "zijn/haar onderwerp" het woord voeren. Op persoonlijk 
profielachtige aangelegenheden, zoals in de Jutter, kan iedereen vrij ingaan. Bij 
publieke gelegenheden zal in de Dorpsraad besproken worden wie er naar toegaat.       

 

 

2.6 Overige zaken  
- Milieurondrit Tata op 29 oktober: Graag zo spoedig mogelijk bericht over het wel of niet 

meegaan. Er zijn nog wat plaatsen beschikbaar. 
- Jaarlijks diner Dorpsraad, afscheid Peter Weel en Nikit Collens. Nikit kan alleen op 

25/10 of 8/11. Op die dagen kunnen slechts 5 of 6 mensen. Besloten wordt op een 
andere wijze van Nikit afscheid te nemen. Als datum voor het jaarlijks diner wordt 
vastgesteld 29/10 (aansluitend aan de Milieurondrit bij Tata) in Sonnevanck. 

- Luuth van der Scheer heeft navraag gedaan over eventuele regeling Parapenten boven 
duinen bij Hoogheemraadschap. Hier op is nog geen reactie ontvangen. 

- PvdA (statenlid) uitnodiging 27 sept, de Dorpsraad heeft zich hiervoor teruggetrokken.	  
	  

3. Werkgroep Dorpsbelangen (Yvonne Molenaar, Roland Snijders) 

  

Yvonne Molenaar, Roland Snijders hebben samen met Marc Kouwenhoven een gesprek 
gehad met Jan Koper, verkeerskundige van de gemeente Beverwijk. Aan de orde zijn 
gekomen de situatie Verlengde Voorstraat hoek Zeecroft, het oversteken van de 
Verlengde Voorstraat bij de Spar en een wijziging van de rijrichting in de Voorstraat in 
relatie tot de hoek Voorstraat/Neeltje Snijdershof. Dit laatste zal besproken worden in de 
werkgroep verkeersbeleid en bij steun zullen de bewoners hierover geraadpleegd 
worden. De overige twee punten zouden nader uitgewerkt worden. Twee dagen na dit 
gesprek lag er een illegaal zebrapad bij de Spar. Dit had tot gevolg dat er op 
vrijdagmiddag 3 oktober een gesprek was met de wethouders Jacqueline Dorenbos en 
Tim de Rudder en namens de Dorpsraad Yvonne Molenaar en Peter Duin. Verder waren 



	  

aanwezig Marc Kouwenhoven en het hoofd van de afdeling Verkeerszaken. De 
Dorpsraad heeft zich gedistantieerd van de actie, maar neemt het afgegeven signaal erg 
serieus. Er moet iets gebeuren om het oversteken bij De Spar veiliger te maken. De 
slotconclusie van het gesprek was dat de twee zaken m.b.t. de Verlengde Voorstraat 
samen met Zeestraat fase 3 in een subsidieaanvraag bij de provincie Noord Holland 
meegenomen zullen worden. In het voorjaar 2015 komt er bericht of dit wel of niet wordt 
toegekend. Daarna zal het verder uitgewerkt en aanbesteed worden. Dit betekent dat de 
uitvoering dan in het voorjaar 2016 kan plaatsvinden. 

Linda Valent attendeert op de vaak onoverzichtelijke situatie op de Dorpsduinen met name 
voor (gemotoriseerde) rolstoelgebruikers. 

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

  

4.1 Status/gang van zaken concept gebiedsvisie. Is vastgesteld door Gemeenteraad. 
 4.2   Woningmarkt [actie punt uitnodiging WoonopMaat]. Inmiddels is duidelijk dat Aad Leek 

op 12 november bij de Dorpsraad vergadering aanwezig zal zijn. 
De werkgroep RO wordt gevraagd om de kwestie Bosweg te onderzoeken en te inventariseren 

welke punten hierbij spelen, w.o. de ontwikkelingen rond de Noordpier. Aan de hand 
hiervan kan er dan een discussie over dit onderwerp in de Dorpsraad plaatsvinden. 

 
5.	   Werkgroep Milieu (Sauw Buwalda namens de werkgroep) 

  

5.1 Bedenking capaciteitsvergroting lichteren. Samen met Milieudefensie NH heeft de 
Dorpsraad een zienswijze ingediend bij de Milieudienst IJmond. 

5.2 Bouw Tata gesloten ruimte storten slak Harsco i.v.m. voorkoming kleverige stof in het dorp. 
Start van de werkzaamheden eind oktober de verwachting is dat het voor het einde van het 
jaar klaar is. De schade van de laatste kleefoverlast kan gemeld worden bij Tata en wordt 
vergoed. 

5.3 Uitnodiging Omgevingsraad Schiphol. Er is geen eenstemmige mening over deelname aan 
deze nieuwe omgevingsraad. Dit punt wordt aangehouden i.v.m. de afwezigheid van Bas van 
der Borm. 

5.4 Resultaten tijdelijke meetpunten. Marc van Someren is namens de Dorpsraad vanmiddag 
aanwezig geweest bij een bijeenkomst van de GGD. Er heeft geen terugkoppeling hierover 
plaatsgevonden. Het rapport meldt dat er gemiddeld geen grote afwijkingen zijn tussen de 
meetresultaten van de tijdelijke punten en het vaste punt bij de Banjaert. Op blz 10 van het 
rapport staat een afbeelding met de dagelijkse afwijkingen. Hier worden wel incidentele grote 
afwijkingen gesignaleerd. Verder wordt het betreurd dat de meting niet een heel jaar geduurd 
heeft, maar slechts een halfjaar. De windrichtingen zijn afhankelijk van de tijd van het jaar. Dit 
bezwaar is ook al vooraf kenbaar gemaakt, maar is toen niet gehonoreerd. 

6. Werkgroep Economische zaken en Toerisme (Jeroen Limmen) 

 

6.1  gesprekken m.b.t. het Schaaktoernooi, en commentaartent. Er is een werkgroep gevormd 
van betrokkenen rond het Schaaktoernooi. Er is een gesprek met het Schaakcomité geweest, 
maar en commentaartent ook in verkleinde vorm is onbespreekbaar, ondanks andere 
toezegging van de directie van Tata. Ingezet wordt nu op  het geven van commentaar op twee 
plaatsen, zodat bezoekers niet teleurgesteld het dorp weer verlaten. De gemeente Beverwijk 



	  

zal een subsidie beschikbaar stellen aan De TIP voor randactiviteiten tijdens het toernooi. Ella 
de Jong zal dit dan verder oppakken. 

6.2 Openstelling	  bunker	  Gaasterbos	  (TataSteel	  terrein)	  voor	  publiek	  (plan	  van	  Rondje	  WaZ).	  
Hierbij	  zijn	  geen	  nieuwe	  ontwikkelingen.	  

7. Werkgroep Kunst & Cultuur  

  

- Schaaktoernooi (zie eerder punt) 
- Beheer Schaakspel hoek Relweg – Verlengde Voorstraat. Dit blijkt door de betrokken 

ondernemers in onderling overleg moeilijk op te pakken. Als er een goed idee is hoe dit 
beter kan, dan komt het terug. Voorlopig wordt het punt hiermee afgesloten. 

- Stimuleren schaakspel beschikbaarheid in horeca i.v.m. schaakdorp-imago. Dit wordt 
de verantwoordelijkheid van de ondernemers genoemd. Rond het Schaaktoernooi zijn 
er verscheidene horecaondernemers met Schaakborden. Discussie hierover gesloten. 

- Nationale Kunstweek; Ella de Jong doet verslag van de plannen van de KOP van WaZ. 
- Cultureel Village; Jan van der land meldt de ontwikkelingen o.a. rond het opstappen 

van Bert Kisjes als voorzitter. 
- Evaluatie rapport Smaakmarkt; Ella de Jong doet verslag. Er blijkt wat misverstand 

over het doel van De Smaakmarkt. Ieder heeft daar zijn eigen ideeën over, die soms 
niet kloppen met die van de organisatie. Om dit te voorkomen zal er volgend jaar een 
eenvoudige website komen om de informatie van de organisatie te publiceren.    	  

 
8. Werkgroep Welzijn, gezondheid en WMO 

  8.1 WMO (vacature) Geen punten. 

  8.2 Cursussen (Wil de Korte) zie eerdere punt 2.4 financiën. 
  

  
8.3 Jongeren  (Mathieu Niesten) Jan van der Land doet verslag van het plan om samen met 
de VU een huis aan huis-onderzoek in het dorp te doen naar sportbeoefening. Als er 
vrijwilligers zijn die hierbij willen assisteren neem dan contact met Jan of Mathieu op. 
 

  
8.4  Ouderen (Jaap Durge) Peter Duin heeft contact gezocht met Bert Kisjes naar aanleiding 
van zijn aanbod om vanuit de seniorengroep een groep te vormen die het decentraliseren van 
de WMO en AWBZ wil gaan volgen. Hierop is nog geen reactie teruggekomen. 
 

 9.  Rondvraag: Hiervan wordt geen gebruik gemaakt. 
 

 


