Notulen vergadering Dorpsraad 8 mei 2019 in De Moriaan, aanvang 19:30 u
Aanwezig: Vera van Waardenburg (vz.), Jaap Durge (vvz.), Evert Hoogewerf (penm.), Peter Duin (secr.),
Sauw Buwalda, Hans Dellevoet, Pieter Elzer, Mirjam Gosen, Ineke Holtwijk, Albert van Lochem. Linda
Valent, Heleen Vink, Tineke Vos.
Bericht van verhindering: Onno Honig, Wessel Westerveld.
Publieke tribune: Lisa van der Pol, Robert Koch, Rod Himsley, Kees Vroonhof, Laila (achternaam?)
1. Opening en vaststelling agenda
De voorzitter opent de vergadering.
Toegevoegde punten voor op de agenda:
Werkgroep Gezondheid & milieu:
- Brief aan provincie over handhavingsbeleid vergunningen TATA
- Brief aangaande het nieuwe vastgestelde bestemmingsplan Beverwijk
- Beroep BBT 65: windverhitters hoogoven 7
- Beroep BBT 36: Pelletfabriek
Werkgroep Dorpsbelangen: vacature voor plek Heleen Vink en mail over vervanging busstation Julianaplein.
2. Punten vanuit de Publieke tribune
geen.
3. Vaststelling notulenvergadering 10 april 2019 en besloten deel (bijlagen)
De volgende aanpassingen worden aangemerkt ten aanzien van het openbare deel van de notulen. Deze
aanpassingen worden door de secretaris opgepakt en afgerond n.a.v. de aantekeningen gemaakt tijdens de
vergadering:
Pag.2 onderaan: “Raad van State” moet zijn “de Rechtbank” (4e regel van onderen).
Pag.2, punt 7a milieu: De term/het advies “terugtrekken” t.a.v. procedure is niet juist. Wordt vervangen door:
Sauw had n.a.v. de gedegen reactie van de ODNZKG zijn twijfels over voortzetten van de procedure door de
Dorpsraad. We houden beroep rechtbank Haarlem aan maar leveren inhoudelijk geen stukken meer/ vullen
beroep niet verder aan en laten dat aan ILT.
Pag.3 laatste alinea: formulering aanpassen in: Eerst zal gekeken worden naar de haalbaarheid van een bezwaar.
Is de eigen procedure van de Dorpsraad correct geweest? Indien blijkt dat een bezwaar ontvankelijk is, dan zal,
rekening houdend met mogelijke consequenties, de afweging worden gemaakt al dan niet bezwaar aan te
tekenen. Na stemming, met grote meerderheid, krijgen de werkgroepen mandaat hiervoor deze inschatting zelf
te maken.
Jaarverslag 2018
Pag.5 4e alinea: er wordt een aanpassing gemaakt door Ineke H., gaat naar Albert/Peter/Vera.
Pag. 7 kopje ‘Beroep’: “Raad van State” moet “Rechtbank van Haarlem” zijn.
Pag.7 ‘Activiteiten’, bullit ‘Project Net op Zee’ – dit project ook noemen/melden bij de werkgroep Milieu en de
werkgroep Gezondheid.
Met inclusie van bovengenoemde aanpassingen worden de notulen vastgesteld.
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4. Ingekomen stukken t/m 29 april 2019 (bijlage)
03-04-2019 Thea Olivier: Concept Strandbeleid 2019-2023;
08-04-2019 Donald Voskuil: uitn. Dodenherdenking 4 mei a.s.; 09-04-2019 Wessel Smit: inz. interview Tata Steel
en DR m.b.t. vragen voor scriptieonderzoek;
10-04-2019 Jeroen Stein (WNZ) inz. route Sluizencomplex uiterlijk eind maart 2021 open;
15-04-2019 Albert; brief ter verzending aan GS m.b.t. verzoek betreffende Hisarna;
16-04-2019 Marc Kouwenhoven: doorgestuurd bericht van Beverwijk duurzaam inz. info bijeenkomst “heeft afval
scheiden nog zin”;
16-04-2019 Alwin Seegers, gem. Beverwijk inz. vaststelling jaarverslag DR 2018;
17-04-2019 Ilse Konings: verslagen werksessies Holl kust (west Beta) – on Shore d.d. 28 maart jl. + verslag
werksessie 14 maart met Ingekomen opmerkingen;
18-04-2019 Alwin Seegers, gem. Beverwijk inz. officieel uitstel conform de Algemene Subsidieverordening
Beverwijk voor indiening jaarverslag DR;
18-04-2019 Marc Kouwenhoven: Antwoord van team Verkeer op vraag m.b.t. aansluiting Zwaanstraat ter
hoogte van Sonnevanck;
18-04-2019 J.C. Beentjes uitn. namens gemeenten Beverwijk en Heemskerk m.b.t. vrijwilligers en
mantelzorgbeleid;
19-04-2019 RWS: Nws. brief project Nieuwe Grote Zeesluis IJmuiden;
26-04-2019 RWS: Nws. brief met vraag naar kwaliteitsverbetering informatievoorziening project
Nieuwe Grote Zeesluis;
29-04-2019 Tata Steel: Uitn. bijwonen slaan van de eerste paal voor hal tegen grafiethinder.
06-05-2019 email van Marc Kouwenhoven betr. Bushalte Julianaplein
5. Voortgang opvolging secretaris
Pieter Elzer trekt zijn aanmelding/beschikbaarheid voor de functie van secretaris terug.
Albert van Lochem stelt zich kandidaat voor de functie.
Met algemene stemmen gaat de Dorpsraad akkoord met de aanstelling van Albert van Lochem als de nieuwe
secretaris van de Dorpsraad miv half mei 2019.
6. Jaarverslag 2018 (bijlage)
De volgende aanpassingen worden aangemerkt:
Pag. 5 : de items/onderwerpen die ‘toekomst’ betreffen verplaatsen naar pagina 8.
Ook hier wordt Raad van State vervangen door Rechtbank Haarlem.
Met inclusie van bovengenoemde aanpassing(en) en/of toevoeging(en) wordt het jaarverslag vastgesteld.
Met veel dank aan Peter Duin voor het samenstellen van het jaarverslag.
7. Punten vanuit de werkgroepen
a. Milieu (Sauw, Pieter en Albert)
− Wel of niet voortzetten procedure Rechtbank inzake Windverhitters (BBT65) Tata Steel. De
Dorpsraad zet de procedure niet zelfstandig voort maar ondersteunt de ILT bij het door haar
aangetekende beroep.
− BBT36, Pelletfabriek. In 2018 bedenkingen aangevoerd. Beroep? De Werkgroep gaat hierover in
conclaaf.
− In de krant de kennisgeving “Ontwerpbeschikking Riwald Recycling Beverwijk B.v.” dit is belangrijk
om te volgen i.v.m. uitstoot. Sauw is hier mee bezig. De bevoegde autoriteit in deze is het Rijk.
Zowel het Rijk als de gemeente zijn hierover door Sauw gebeld, maar zowel de overheid als de
gemeente bleken van niets te weten. Vervolgens de betreffende stukken opgevraagd, maar deze
blijken ‘classified’ te zijn en alleen in te zien op locatie, in Den Haag. Verbazing/verontwaardiging.
Wordt vervolgd.
− Uitnodiging van Tata Steel m.b.t. start bouw fabriekshal tegen grafiethinder d.d. 15 mei (bijlage).
Linda, Mirjam, Ineke en mogelijk Sauw gaan namens de Dorpsraad naar de bijeenkomst.
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− Gemeld wordt dat Bas van den Born zich heeft teruggetrokken als Adviseur van de werkgroep
milieu.
b. Gezondheid (Linda, Mirjam)
1. Stand van zaken Gezondheidsonderzoek (RIVM/GGD):
De Klankbordgroep was 3 weken geleden, en de ingebrachte onderzoeksvragen zijn bekeken. Er wordt nu
gekeken welke vragen sowieso te beantwoorden zijn. De algemene indruk is dat het allemaal gedegen
opgezet wordt door het RIVM en de GGD. Mogelijk komt in najaar een eerste rapport over de bepaling van de
onderzoeksvragen. Het is dus allemaal nog steeds in de 1e fase, de voorbereidende fase.
De provincie bepaalt na deze fase of ze er geld voor willen uittrekken.
De Dorpsraad zou graag iets concreter willen weten wat de planning is van het onderzoek en wanneer de
eindconclusie verwacht kan worden. Besproken wordt een ‘frame’ in te brengen: duidelijke gewenste
consequenties bij de verschillende mogelijke onderzoeksuitkomstcenario’s .
“Het is één ding waar het fijnstof vandaan komt, maar nog belangrijker is wát er mee gedaan gaat worden.”
2. (Ingebracht punt) Brief aan provincie; de werkgroep heeft een brief geschreven bestemd voor de Provincie.
Brief zoals gesteld is akkoord, met twee kleine aanpassingen (1) m.b.t. ‘Vergunningen’: dit tekstueel klein
beetje nuanceren. (2) pag.2: de heading wordt: “De Dorpsraad is bezorgd over de volgende punten:” Actie:
Mirjam past de brief aan. Vera en Peter ondertekenen en versturen de brief.
3. (Ingebracht punt) Bestemmingsplan: beroep zou ontvankelijk zijn, maar de winst niet heel groot. Daarom
geen beroep. Er wordt een brief naar het college van B&W opgesteld. Conceptbrief is opgesteld, inhoud en
bedoeling besproken. Vaststelling bestemmingsplan en voortgang van plannen willen we niet belemmeren,
doch we willen wel aandacht vragen voor een aantal zorgpunten. De brief wordt verstuurd naar Albert en
Vera en verstuurd.
Opmerking van Ineke: t.a.v. de functie die de Dorpsraad heeft voor het welzijn en de leefbaarheid van Wijk
aan Zee, en haar rol als a-politiek orgaan. Besloten wordt dit i.v.m. de tijd op een ander moment verder te
door te spreken.
c. Ruimtelijke ordening (Hans, Onno):
- Geen bijzonderheden
d. Dorpsbelangen (Peter, Ineke communicatie)
− Verkeerssituatie rond Sonnevanck (bijlagen).
− De offerte voor de haai op de omlaag lopende weg is aangevraagd. Het duurt beetje langer
allemaal bij de gemeente.
− Heleen trekt zich terug als lid van de Dorpsraad en werkgroepslid van Dorpsbelangen. Peter Duin
neemt het onderwerp van Heleen betreffende de Sonnevanck verkeerssituatie over. Plus ook wat
andere onderwerpen die Dorpsbelangen betreffen.
− Verslag van overleg met wethouder Niele over de problemen bij de invoering van huisvuilpasjes
(Peter D.): Wethouder heeft besloten om voor nu te stoppen met de pasjes voor Wijk aan Zee. Er
komt eerst een specifieker onderzoek en analyse m.b.t. de woonsituatie in Wijk aan Zee.
− Busstation & bushokje:
referentie: de email van 6 mei van Marc Kouwenhoven met zijn vragen/suggesties.
Een idee van Ciel van Aalderen zou mogelijk meegenomen kunnen worden. Peter neemt het op
zich om dit onderwerp samen met Marc uit te werken. Ook het idee een kunstenaar uit het dorp
erin te betrekken. Een oproep tot suggesties voor een nieuw passend bushokje zal worden
geplaatst in de Jutter. Actie: Ineke zal hiertoe een stukje schrijven en inbrengen bij de Jutter.
e. Economie en toerisme (Jaap, Peter, Tineke)
- Strandbeleid ter kennisname (bijlage).
- Melding signaal: de Paragliders die in de duinen rondlopen, dwars doorstekend door het kwetsbaar
duingebied. Verontrustende ontwikkeling o.a. voor duinbehoud.
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f. Welzijn, sport, kunst en cultuur (Evert, Jaap, Wessel)
- Geen bijzonderheden
8. Rondvraag en sluitingen vragen.
De afgetreden bestuursleden Tineke Vos en Peter Duin worden namens de gehele Dorpsraad enorm bedankt en
ontvangen een attentie. De nieuw aangetreden voorzitter en secretaris ontvangen een kleine ludieke welkomst
attentie. Ook Heleen wordt van harte bedankt voor haar tijd en inbreng voor en in de Dorpsraad.
De voorzitter bedankt de aanwezigen en sluit de vergadering.
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