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INLEIDING
Aanleiding van het onderzoek

Wijk aan Zee heeft 2.135 inwoners en is een kleine kern in het verder 

stedelijke Beverwijk in Noord-Holland. In Wijk aan Zee staat het dorpshuis de 

Moriaan met bijbehorende sporthal. De Moriaan is met de gemeente in gesprek 

over de toekomst van het dorpshuis. Dit vormt de eerste aanleiding voor het 

huidige onderzoek. Wat verlangen inwoners van Wijk aan Zee van het 

dorpshuis? Uit een eerdere peiling onder alle inwoners van Beverwijk en Wijk 

aan Zee bleek dat inwoners van Wijk aan Zee relatief ontevreden zijn over de 

voorzieningen in het dorp. Met name de welzijnsvoorzieningen en 

(gezondheids)zorgvoorzieningen. Dat onderzoek gaf echter niet veel inzicht in 

welke behoefte er in Wijk aan Zee nu precies is. Daar wilden de 

Participatieraad en de gemeente meer over te weten komen, zodat er plannen 

worden ontwikkeld waar het dorp zelf van profiteert. En waarmee ook kan 

worden aangesloten bij plannen van andere partijen. 

Het onderzoek is uitgevoerd door I&O Research en begeleid door een 

werkgroep met inwoners uit Wijk aan Zee, een afvaardiging van de Dorpsraad, 

de Moriaan, vertegenwoordigers van de Participatieraad en de gemeente 

Beverwijk.

Doel van het onderzoek

Het onderzoek dient inzicht te geven in de behoeften aan voorzieningen en 

functies op het gebied van welzijn, zorg en sport vanuit het oogpunt van de 

inwoners van Wijk aan Zee. Het gaat hierbij over de bekendheid en waardering 

voor het huidige aanbod en de wensen en behoeften ten aanzien van de 

toekomstige situatie. Ook was de vraag wat inwoners zelf kunnen en willen 

doen voor het in stand houden van voorzieningen en activiteiten in het dorp. 

Onderzoeksmethode 

Het onderzoek is uitgevoerd aan de hand van 1) een online en schriftelijke 

enquête onder inwoners van Wijk aan Zee, 2) gesprekken met (groepen) 

inwoners en 3) inzet van de Opiniebus. 

Enquête 

Samen met de werkgroep en de gemeente Beverwijk is een vragenlijst 

ontwikkeld. De vragen gingen onder meer over gebruik en waardering van het 

huidige aanbod, lacunes daarin en de behoefte aan bepaalde voorzieningen en 

activiteiten en over het dorpshuis. Hiervoor zijn alle (ruim 1.000) huishoudens 

aangeschreven. In totaal vulden 270 inwoners de vragenlijst in; een respons 

van 26 procent. Hiermee kunnen betrouwbare uitspraken worden gedaan over 

de inwoners van Wijk aan Zee. In bijlage 1 staat een overzicht van de 

achtergrondkenmerken van de respondenten.

Analyse

Op de data is een weging toegepast naar leeftijd en geslacht. Dit betekent dat 

de verhoudingen zijn teruggebracht naar de werkelijk bestaande verhouding. 

Op deze manier zijn de antwoorden representatief voor alle inwoners van Wijk 

aan Zee. De antwoordcategorieën ‘weet niet/geen antwoord’ zijn (mits 

aangegeven) buiten de analyse gehouden. Indien de percentages niet optellen 

tot 100 procent, is dit (tenzij anders aangegeven) het gevolg van 

afrondingsverschillen.

Groepsgesprekken

Er is eveneens gesproken met 15 diverse clubs, gezelschappen en lokale 

organisaties uit Wijk aan Zee om ook hun beleving met betrekking tot de 

wensen en behoeften in beeld te brengen. In de bijlage staat een overzicht van 

de gesproken groepen. De interviews zijn afgenomen door een lid van de 

werkgroep en (bij een deel van de gesprekken) een onderzoeker van I&O 

Research.

Jongeren minder goed bereikt

Aan het onderzoek deden relatief weinig jongeren mee, waardoor de resultaten 

vanuit deze groep met voorzichtigheid dienen te worden geïnterpreteerd. Ook 

zijn in de gesprekken weinig jongeren gesproken, uit deze groep zelf is dus 

minder input opgehaald dan vooraf gehoopt. De uitkomsten geven hierdoor 

geen compleet beeld van de mening van jongeren uit Wijk aan Zee. 
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INLEIDING
Opiniebus

Om zoveel mogelijk inwoners te betrekken bij het onderzoek en zoveel 

mogelijk input te verzamelen, is op 13 juni ‘de Opiniebus’ ingezet. Op 

verschillende locaties in Wijk aan Zee stond de bus stil om inwoners naar hun 

mening te vragen over dit onderwerp. Aan de hand van een korte vragenlijst 

en/of een interview kon men hun mening, wensen en behoeften kwijt. In totaal 

zijn op deze dag circa 100 inwoners van Wijk aan Zee gesproken. Dit leverde 

67 ingevulde vragenlijsten en 38 gesprekken op.

Wijk aan Zeeërs aan het woord

Naast de enquête zijn met behulp van de interviews verhalen van de inwoners 

opgehaald. Dit geeft context aan de resultaten van de enquête. De gesprekken 

werden geleid door een lid van de werkgroep, waardoor de kennis van het dorp 

en de couleur locale goed naar voren kwamen. De opgehaalde informatie over 

de wensen en behoeften van inwoners van Wijk aan Zee werd hiermee 

versterkt.

Kwalitatief onderzoek en het gebruik van citaten

Kwalitatief onderzoek is kleinschalig en verdiepend, het geeft niet per se een 

representatief beeld van de populatie, maar wel kunnen we hiermee de 

beweegredenen achter het antwoord achterhalen; verdieping. In de rapportage 

wordt veelvuldig gebruik gemaakt van citaten, zoals passend bij de gekozen 

vorm van (kwalitatief) onderzoek. Citaten geven niet alleen de opinie en 

beleving van de respondent weer, maar ook de sfeer, stemming en eigenheid 

van de geïnterviewde klinken erin door. Dit verhoogt de informatiewaarde van 

de opgetekende ervaringen, maar houdt ook het risico in dat zij niet per se de 

objectieve werkelijkheid weergeven (zo deze al bestaat). De citaten moeten 

daarom gelezen worden voor wat ze zijn: de persoonlijke en ongefilterde 

ervaring, visie en beleving van de geïnterviewden: niets meer, maar ook niets 

minder dan dat.

Duidingssessie

Na afloop van de dataverzameling is een duidingssessie georganiseerd. Tijdens 

deze sessie zijn de gevonden uitkomsten uit de interviews besproken om 

gezamenlijk de rode draad en de conclusies boven water te halen. Deze zijn 

gecombineerd met de kwantitatieve resultaten en diende als basis voor de 

rapportagefase.
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BELANGRIJKSTE RESULTATEN
Onderwerp leeft onder inwoners

Via de enquête, de gesprekken en de Opiniebus zijn in de afgelopen periode 

veel inwoners uit Wijk aan Zee gesproken. Het onderwerp leeft in het dorp, 

men wil graag meedenken en toont zich betrokken. In totaal vulden 270 

inwoners de vragenlijst in, hiermee kunnen betrouwbare en representatieve 

uitspraken worden gedaan over heel Wijk aan Zee. Nog eens 100 inwoners 

kwamen langs in de Opiniebus en ruim 150 Wijk aan Zeeërs zijn gesproken 

tijdens een van de groepsgesprekken. Ondanks dat velen hun mening hebben 

gegeven, is de groep jongeren (12-18 jaar) minder goed bereikt in dit 

onderzoek. Pogingen om deze groep te betrekken via de gesprekken of de 

Opiniebus zijn wegens omstandigheden niet gelukt, alleen via de enquête 

hebben enkelen hun mening gedeeld. De wensen en behoeften van jongeren 

kunnen in een later stadium, wanneer plannen worden uitgewerkt, (meer) 

inzichtelijk worden gemaakt.

Wijk aan Zee biedt veel mogelijkheden, maar niet voor iedereen

Inwoners geven gemiddeld een voldoende van een 6,5 voor het aanbod aan 

welzijnsvoorzieningen in Wijk aan Zee. Er is veel te doen, op diverse locaties 

en tal van terreinen. Vrijwel alle inwoners bezochten in het afgelopen jaar een 

plek waar deze voorzieningen en activiteiten plaatsvinden in het dorp. Niet 

voor iedereen is er genoeg te doen; het aanbod lijkt vooral afgestemd op de 

volwassen inwoners. Een op de vijf geeft een onvoldoende voor het 

welzijnsaanbod in Wijk aan Zee. Voor kinderen, jongeren en senioren is er (te) 

weinig te doen geeft men aan, deze groepen missen een vaste plek in het 

dorp. De ontevredenheid komt vooral door het ontbreken van voorzieningen 

voor kinderen en jongeren zoals een speelplek, voetbalveldje, skatebaan of 

ontmoetingsplek. Een veelgenoemde voorziening die oudere inwoners missen 

is een laagdrempelige ontmoetingsplek. In veel gesprekken, maar ook uit de 

enquête komt bijvoorbeeld een bibliotheek of leescafé hier naar voren. 

Aan veel voorzieningen is (enige) behoefte

Inwoners van Wijk aan Zee hechten veel waarde aan activiteiten op het gebied 

van kunst en cultuur. 

Dit uit zich ook in het brede aanbod aan creatieve en muzikale clubs en 

activiteiten die er zijn in het dorp (zie bijlage 3 voor een compleet overzicht 

van activiteiten, evenementen en gezelschappen). Van culturele activiteiten 

maakt men het meeste gebruik en deze worden ook het vaakst genoemd als 

activiteit die aanwezig moet zijn in Wijk aan Zee. Op de tweede plaats staan 

(ontmoetings)activiteiten waar vier op de tien inwoners behoefte aan hebben 

en belangrijk vinden dat dit voorhanden is in het dorp. 

Een relatief kleine groep maakt op dit moment gebruik van voorzieningen en 

activiteiten voor jongeren van 12 jaar en ouder. Wel is er veel interesse voor 

deze voorzieningen. Ongeveer een op drie inwoners vindt het van belang dat 

dit aanwezig is in Wijk aan Zee. Het gebruik, maar ook de behoefte aan 

voorzieningen is leeftijdsafhankelijk: jongere inwoners (tot 46 jaar) maken 

meer gebruik van voorzieningen gericht op deze leeftijdsgroep zoals de 

peuteropvang en activiteiten voor kinderen. Wijk aan Zeeërs in hogere 

leeftijdsgroepen hechten meer waarde aan activiteiten op het gebied van 

ontmoeting en educatie. 

Geen problemen om voor voorzieningen buiten Wijk aan Zee te gaan

Op dit moment zijn veel inwoners genoodzaakt om voor bepaalde activiteiten 

en voorzieningen buiten Wijk aan Zee te gaan. Een meerderheid blijft liever in 

het dorp, maar heeft geen problemen om dit verderop te doen. Het is voor hen 

geen noodzaak, maar het is vooral prettiger als deze activiteiten dichterbij huis 

uitgevoerd kunnen worden. 

Sportaanbod sluit niet (altijd) aan

Veel inwoners van Wijk aan Zee doen aan sport, zijn lid van een 

sportvereniging of een sportclub. Vergeleken met de rest van de gemeente en 

landelijke cijfers beweegt men meer en vaker in Wijk aan Zee. Toch zou men 

(nog) meer sporten als het aanbod in het dorp beter zou aansluiten op de 

behoeften. De sportieve mogelijkheden in de buitenruimte zoals wandel- en 

fietspaden, maar ook de duinen en het strand worden beter beoordeeld. Het 

aanbod in de binnensport en dan met name een (flexibele) sportschool of 

fitnesscentrum wordt gemist. Kinderen en jongeren missen vooral sport- en        

speeltoestellen zoals een skatebaan of openbaar voetbalveld.
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BELANGRIJKSTE RESULTATEN
Aanwezige zorg is voldoende voor inwoners

Het aanwezige zorgaanbod in Wijk aan Zee beoordeelt men in vrijwel dezelfde 

mate als de welzijnsvoorzieningen (6,7). Er is voldoende in het dorp – al 

spreken inwoners in deze context ook veelal over gezondheidszorg – maar er 

worden ook specifieke voorzieningen gemist voor bepaalde groepen zoals 

seniorenwoningen met een zorgcomponent. Bij zorg vanuit de gemeente 

Beverwijk vindt men vooral de thuiszorg, huishoudelijke hulp en begeleiding 

maar ook de ondersteuning vanuit het Sociaal Team belangrijk voor Wijk aan 

Zee. Meer dan de helft van de inwoners vindt dat dit aanwezig moet zijn in het 

dorp. Buurtzorg wordt door velen als positief bestempeld en een belangrijke 

ondersteuning voor het dorp. Een iets kleiner deel, maar bijna de helft hecht 

veel waarde aan de aanwezigheid van ondersteuning aan mantelzorgers. In 

tegenstelling tot Buurtzorg is deze ondersteuning momenteel niet aanwezig 

binnen het dorp.

Brede zorgbehoefte

Ondanks dat een kleine groep Wijk aan Zeeërs op dit moment gebruik maakt 

van voorzieningen als dagopvang, jeugdhulp, maatschappelijk werk of 

advies/spreekuur vanuit het CJG bestaat er wel degelijk behoefte hieraan. Een 

kwart tot een derde van de inwoners vindt het belangrijk dat dit aanwezig is in 

het dorp. 

Welzijn en zorg breder

Ook voorzieningen die niet primair onder het begrip welzijn vallen zoals de 

school, winkels, het openbaar vervoer en de supermarkt zijn van groot belang 

voor inwoners. Deze basisvoorzieningen dragen voor hen bij aan het welzijn en 

het leven in Wijk aan Zee. Dit geldt ook voor de zorgvoorzieningen zoals de 

huisarts, fysiotherapeut en apotheek, maar ook huisvesting komt vaak voorbij 

als aspect dat zwaar meeweegt in het welbevinden van inwoners. 

Dorpshuis belangrijk voor Wijk aan Zee

Het dorpshuis speelt een belangrijke rol voor inwoners van Wijk aan Zee om te 

voorzien in activiteiten en welzijns- en zorgvoorzieningen. 

Men bezoekt de Moriaan regelmatig, er wordt veel georganiseerd en de 

Moriaan heeft met de sporthal een belangrijke functie binnen het dorp. De 

huidige opzet past niet voor iedereen en elk gezelschap. De functie, maar ook 

uitstraling en sfeer zijn aspecten die beter kunnen volgens de inwoners. Voor 

sommigen spelen negatieve ervaringen uit het verleden een rol, waardoor de 

Moriaan niet volledig tot zijn recht komt. Desondanks verwachten veel Wijk 

aan Zeeërs het dorpshuis in de toekomst te (blijven) bezoeken. Door de 

verbeterpunten aan te pakken: meer inzetten op uitstraling, gastvrijheid en 

functionaliteit kan het dorpshuis beter worden benut.

Van inwoners voor inwoners 

In Wijk aan Zee wordt veel georganiseerd, er poppen veel initiatieven op en 

men wil graag helpen. Velen zien dit als de charme en de kracht van het dorp. 

Inwoners zijn betrokken, er is sprake van een sterke sociale cohesie wat maakt 

dat er een hoge bereidheid is om samen met elkaar dingen op te pakken. 

Ondanks dat al veel Wijk aan Zeeërs actief zijn bij de organisatie van 

evenementen en activiteiten is meer dan de helft van de inwoners (eventueel) 

bereid om een bijdrage te leveren aan het organiseren van welzijnsactiviteiten 

en/of de realisatie van het dorpshuis. Ook denkt men graag mee over deze 

onderwerpen. Wel komt uit de gesprekken naar voren dat er sprake is van 

enige terughoudendheid om structureel een bijdrage te leveren. 

Velen vinden dat inwoners samen met de gemeente verantwoordelijk zijn voor 

activiteiten in het dorp en zien dit als een gedeelde taak. Men ziet de 

organisatie als taak vooral bij de Wijk aan Zeeërs liggen. De gemeente zou dit 

moeten faciliteren en ondersteunen. Dit moet beter volgens de inwoners; soms 

loopt men aan tegen regels en bureaucratie bij het organiseren van 

evenementen. Dit maakt de organisatie van activiteiten soms kwetsbaar. Dit 

geldt ook voor continuïteit van organisaties, aangezien er steeds minder 

vrijwilligers vindbaar zijn voor langdurige inzet en bestuursfuncties. De 

organisatie van voorzieningen en activiteiten vergt een bepaalde structuur en 

een verantwoordelijke die zaken oppakt en borgt. De ideale opzet van een 

dorpshuis ziet de grootste groep als een sociale onderneming waar 

organisaties en inwoners samenkomen. 
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BELANGRIJKSTE RESULTATEN
Conclusies 

Uit het onderzoek komt naar voren dat er over het algemeen tevredenheid 

heerst over het bestaande aanbod aan welzijns- en zorgvoorzieningen in Wijk 

aan Zee. Inwoners kunnen terecht bij hun gewenste activiteiten, al vindt dit 

soms plaats buiten het dorp. Cultuur speelt een belangrijke rol in Wijk aan Zee 

en is een aspect waar een relatief groot deel regelmatig gebruik van maakt en 

dus zeker moet blijven voortbestaan. Dit geldt ook voor activiteiten op het 

gebied van ontmoeting. Wel is er bij deze voorzieningen sprake van 

leeftijdsafhankelijkheid. De leeftijd en levensfase waar men in zit bepaalt het 

gebruik, maar ook de behoefte. Jongere inwoners hebben – logischerwijs -

andere voorzieningen nodig dan oudere Wijk aan Zeeërs. Voorzieningen 

specifiek voor de jongere, maar ook de oudere inwoners komen vaak naar 

voren als ontbrekend binnen Wijk aan Zee. Men geeft aan dat er te weinig 

mogelijkheden zijn voor deze groepen om samen te komen en elkaar te 

ontmoeten. Toch is de behoefte divers; zo kan het sportaanbod beter en 

missen sommigen ondersteuningsmogelijkheden voor kwetsbare doelgroepen 

als mantelzorgers en inwoners met een beperking. Aan al de verschillende 

zorg- en welzijnsvoorzieningen is in enige mate behoefte, maar het huidige 

gebruik is verschillend. Toch zijn er ook inwoners die op dit moment geen 

gebruik maken van voorzieningen – of zullen maken - maar die wel aangeven 

behoefte te hebben. Deze maatschappelijke behoefte verklaart deels de 

discrepantie tussen het gebruik en de behoefte aan sommige voorzieningen. 

Inwoners zijn betrokken bij het dorp, maar ook met anderen en vinden het 

belangrijk dat Wijk aan Zee voldoende mogelijkheden biedt voor alle inwoners. 

Het dorpshuis is belangrijk voor inwoners van Wijk aan Zee. Ondanks dat de 

huidige locatie beter kan qua toegankelijkheid, uitstraling en functionaliteit zijn 

er aanknopingspunten om de centrale ligging en de dorpshuisfunctie beter te 

benutten. Men bezoekt het dorpshuis al regelmatig en verwacht dit in de 

toekomst ook te blijven doen. 

Inwoners van Wijk aan Zee voelen zich betrokken bij het dorpshuis en haar 

activiteiten. Ook in de toekomst zien zij een rol weggelegd voor zichzelf; het 

moet een sociale onderneming worden waarin Wijk aan Zeeërs met elkaar, 

maar ook met de gemeente samenwerken om voorzieningen en activiteiten te 

organiseren op het gebied van zorg, welzijn en sport. 

Het is de mentaliteit van Wijk aan Zeeërs dat maakt dat zij vooral zelf de 

vinger in de pap willen hebben en houden als het gaat om de organisatie van 

activiteiten en evenementen. De wens is dat de gemeente hun visie en wijze 

waarop ze aan de slag gaan faciliteert; het is de kracht van het dorp en de 

activiteiten in het dorp dat inwoners dit zelf en op hun eigen manier 

organiseren. 

7

Behoeftenonderzoek Wijk aan Zee● Gemeente Beverwijk



FIJN WONEN IN WIJK AAN ZEE
Inwoners zijn betrokken bij het dorp

Inwoners van Wijk aan Zee wonen gemiddeld al 25 jaar in het dorp. Drie op de 

tien wonen er maximaal 10 jaar en een even groot deel tussen de 11 en 25 

jaar. Een kwart tussen de 26 en 50 jaar en 17 procent is meer dan 50 jaar 

woonachtig in Wijk aan Zee. Men voelt zich betrokken bij het dorp: 45 procent 

voelt zich ‘heel’ en 47 procent ‘enigszins’ betrokken. Maar 8 procent van de 

inwoners ervaart deze betrokkenheid niet of nauwelijks.

Veel woonplezier in Wijk aan Zee

Wijk aan Zeeërs vinden het doorgaans prettig wonen in het dorp en voelen zich 

er thuis. De nabijheid van het strand en de duinen, het wonen in een hechte 

gemeenschap met aandacht voor elkaar en waar veel wordt georganiseerd 

maakt dat men zich nog lang ziet wonen in Wijk aan Zee. Dit geldt ook voor 

een deel van de gesproken basisschoolkinderen. Toch ziet een ander deel van 

de kinderen zichzelf niet voor altijd in Wijk aan Zee wonen; zij willen naar 

grotere steden trekken of hebben zelfs de droom om naar het buitenland te 

verhuizen. 

Ook uit de Beweegmonitor blijkt dat inwoners van Wijk aan Zee hun directe 

omgeving en buurt aanzienlijk aantrekkelijker vinden dan de rest van de 

gemeente (Beweegmonitor, gemeente Beverwijk 2019). Er is sprake van 

relatief veel groen, meerdere fiets- en wandelroutes, weinig verkeer en ook 

weinig onveilige situaties waardoor de buurt aantrekkelijker is voor beweging 

en recreatie. 

Huisvesting is aandachtspunt volgens inwoners

Veel inwoners stippen huisvesting aan als aandachtspunt om Wijk aan Zee 

aantrekkelijk te houden. Voor zowel jongeren als senioren is het lastig om een 

geschikte en betaalbare woning te vinden. Hierdoor zijn sommigen 

genoodzaakt om woonruimte buiten Wijk aan Zee te zoeken. De vitaliteit van 

het dorp hangt volgens de inwoners voor een belangrijk deel samen met 

huisvestiging.

• “Meer jongerenwoningen, ze willen blijven maar kunnen het gewoonweg niet 

betalen.”

• “Er zouden goedkope huurwoningen moeten komen voor ouderen in Wijk 

aan Zee.” 

Figuur 1
Betrokkenheid bij het dorp

25 jaar woont men gemiddeld al in Wijk aan Zee

45% 47% 7%1%

0% 25% 50% 75% 100%

heel betrokken enigszins betrokken nauwelijks betrokken niet betrokken
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NIET VOOR IEDEREEN GENOEG TE DOEN
Locaties worden goed bezocht door inwoners

Vrijwel alle inwoners (98%) bezochten in de afgelopen 12 maanden tenminste 

één locatie in Wijk aan Zee waar voorzieningen en activiteiten plaatsvinden. 

Een meerderheid (60%) bezocht minimaal 6 van onderstaande locaties. De 

Moriaan en Sonnevanck bezoeken inwoners het meest, gevolgd door het 

Gezondheidscentrum. Ook zijn de meeste locaties bekend bij een ruime 

meerderheid van de inwoners.

Veel te doen in Wijk aan Zee, maar niet voor iedereen

Vanuit de gesprekken komt naar voren dat er veel te doen is in Wijk aan Zee 

op tal van terreinen en diverse locaties (“Activiteiten worden hier snel 

georganiseerd”), maar dat dit vooral gericht is op de volwassen inwoners. Voor 

kinderen, jongeren en ouderen zijn er te weinig activiteiten en voorzieningen 

geeft men aan. Er ontbreekt een vaste plek voor deze groep. Het wegvallen 

van het Cruijff court en het ontbreken van een skatebaan, is voor velen (met 

name jongeren) een teleurstelling: “Er zijn weinig speelplekken in het dorp”. 

Ook komt naar voren dat niet altijd duidelijk is wat er allemaal te doen is. De 

bekendheid over het aanbod en de informatievoorziening hierover kan beter en 

meer gestructureerd.

Alleen voor volwassenen is genoeg te doen

Bijna vier op de tien geven aan dat er genoeg te doen is voor kinderen tot 12 

jaar en senioren. Relatief veel inwoners tot 46 jaar en huishoudens met 

kinderen zeggen dat er voor kinderen tot 12 jaar niet genoeg te doen is, 

respectievelijk 38 procent en 43 procent van hen geeft dit aan.

Slechts 8 procent geeft aan dat jongeren genoeg te doen hebben in Wijk aan 

Zee en meer dan de helft zegt dat dit niet het geval is. Zes op de tien vinden 

dat er voor volwassenen voldoende mogelijkheden zijn, al geldt dat voor 

11 procent niet.

Figuur 3
In Wijk aan Zee is genoeg te doen voor…

Figuur 2
Bekendheid en bezoek locaties in Wijk aan Zee
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WELZIJN KAN VOOR SOMMIGEN BETER
Voldoende voor aanbod welzijnsvoorzieningen

Gemiddeld geven inwoners een 6,5 voor het aanbod aan welzijnsvoorzieningen 

in Wijk aan Zee. In totaal geeft 21 procent een onvoldoende, een 5 of lager. 

Zij missen specifieke voorzieningen of voorzieningen voor bepaalde groepen, 

enkele toelichtingen:

• “Ik weet niet beter dan dat je voor bijna alles het dorp uit moet naar        

Beverwijk en omstreken.”

• “Weinig te doen in het dorp voor jeugd en jong volwassen. Ik mis een plek 

voor jongeren. Zoals bijvoorbeeld een skatepark. Kunnen ook jongere 

kinderen lekker spelen.”

• “Niet voor alle groepen in het dorp is er een goed aanbod.”

• “Er is te weinig voor tieners/pubers vooral m.b.t. ‘uitgaan’.”

De waardering onder 65-plussers ligt iets hoger: een 6,8. Onder hen geeft een 

relatief kleine groep (12%) een onvoldoende. De grootste groep (58%) geeft 

een voldoende (6 of 7) voor het aanbod. Zij zijn gematigd tevreden, maar 

missen voorzieningen:

• “Het is weliswaar voldoende, maar het aanbod is niet erg groot.”

• “Er zijn genoeg accommodaties en in de basis zijn er voldoende 

voorzieningen. Maar niet voor alle groepen in het dorp.”

• “Zeker voor jongeren tussen de 12 en 18/20 jaar is er niets te beleven of 

te ondernemen.”

Twee op de tien geven een 8 of hoger; men geeft aan dat er veel wordt 

georganiseerd en er voldoende activiteiten zijn om te bezoeken.

• “Er gebeurt op kleine schaal een heleboel. Dat is het mooie aan een dorp. 

Waar behoefte aan is, regelen de bewoners zelf.” 

• “Voor een klein dorp is er best veel te doen en er worden vaak projecten 

georganiseerd.”

• “Er zijn voldoende activiteiten in het dorp. Je moet het alleen wel zelf 

opzoeken.”

Met name lacunes in aanbod voor kinderen, jongeren en ouderen

Ook uit de gesprekken is dit beeld zichtbaar: over het algemeen zijn Wijk aan 

Zeeërs positief over het aanbod aan welzijnsvoorzieningen en de locatie waar 

deze gevestigd zijn. Men waardeert de ruimte en de mogelijkheden die passen 

bij de functie vanuit hun club of genootschap.

Een veelgenoemde voorziening die inwoners van Wijk aan Zee missen is een 

laagdrempelige plek om mensen te ontmoeten. In veel gesprekken komt hier 

een bibliotheek naar voren: een voorziening waar men een krant of boek kan 

lezen aan een leestafel en tegelijkertijd in contact komt met anderen. Maar ook 

bankjes in de openbare ruimte, een inloop of trefpunt zien inwoners als een 

mogelijkheid om meer te richten op ontmoeting en sociale contacten.

Kinderen spelen op diverse plekken in Wijk aan Zee, maar echte speelplekken 

zijn er te weinig. Het bestaande aanbod is vooral voor kleine kinderen, 

basisschoolleerlingen en jongeren hebben weinig mogelijkheden. Er is geen 

plek waar zij elkaar kunnen ontmoeten, bijvoorbeeld een hangplek, skatebaan 

of trapveldje wordt dan ook gemist.

Vanuit de gesprekken wijst men ook op dorpsgenoten die het lastiger hebben 

zoals ondersteuning aan mantelzorgers, inwoners in eenzaamheid of in 

armoede. Hier moeten voorzieningen komen, al kan men niet altijd goed 

inschatten op welke manier dit moet plaatsvinden. 

Behoeftenonderzoek Wijk aan Zee● Gemeente Beverwijk
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Figuur 4
Waardering aanbod welzijnsvoorzieningen
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MEER VOOR JONGEREN
Cultuur belangrijk voor inwoners Wijk aan Zee

Ruim een derde van de inwoners geeft aan dat hij/zij (of iemand anders 

binnen het huishouden) wel eens culturele activiteiten bezoekt. Dit kan zowel 

binnen als buiten Wijk aan Zee zijn. Een even groot deel heeft hier ook 

behoefte aan en 45 procent vindt het belangrijk dat dit aanwezig is in Wijk aan 

Zee. Op de tweede plaats staan (ontmoetings)activiteiten voor volwassenen en 

ouderen: vier op de tien hechten veel waarde aan de aanwezigheid hiervan in 

het dorp en hebben hier ook behoefte aan. Toch is het huidige gebruik van 

deze activiteit aanzienlijk lager. Het gebruik, maar ook de behoefte hangt 

logischerwijs samen met leeftijd: aan activiteiten voor kinderen en jongeren 

hechten inwoners tot 46 jaar meer waarde, terwijl 65-plussers ontmoeting en 

educatie belangrijker vinden.

Meer voorzieningen voor jongeren

Een kleine groep maakt op dit moment gebruik van voorzieningen en 

activiteiten voor jongeren van 12 jaar en ouder. De interesse is echter groot: 

ongeveer vier op de tien hebben behoefte aan deze voorzieningen op het 

gebied van ontmoeting en activiteiten voor deze groep. Een op drie vindt het 

belangrijk dat deze voorzieningen aanwezig zijn in Wijk aan Zee. Ook aan 

educatieve en informatieve activiteiten en ondersteuning bij de organisatie van 

(buurt)activiteiten heeft een relatief grote groep behoefte. Een kwart ziet 

graag een peuteropvang of activiteiten voor ouder en kind in het dorp.

Sport, supermarkt en winkels van belang

Ook worden voorzieningen genoemd die niet onder de noemer ‘welzijn’ vallen, 

maar voor velen wel van groot belang zijn voor het welzijn. De school, winkels, 

het openbaar vervoer en de supermarkt zijn voorbeelden die veel inwoners als 

basisbehoeften zien en indirect bijdragen aan het welzijn voor het leven in Wijk 

aan Zee. Vanuit de Opiniebus (zie kader) komt een divers beeld naar voren: 

vier op de tien noemen sportvoorzieningen en de supermarkt als voorzieningen 

die zeker moeten blijven. Meer dan de helft geeft iets anders aan zoals een 

bibliotheek, ouderenwoningen, pinautomaat en horeca. Vaak komt ook naar 

voren dat bestaande voorzieningen zeker moet blijven in Wijk aan Zee.

Figuur 5
Gebruik, behoefte en aanwezigheid welzijnsvoorzieningen¹

36%

17%

15%

7%

2%

6%

10%

10%

8%

5%

5%

35%

43%

31%

40%

38%

39%

44%

43%

24%

24%

34%

45%

39%

33%

33%

33%

32%

31%

29%

27%

21%

18%

0% 25% 50% 75% 100%

Culturele activiteiten

(Ontmoetings-)activiteiten voor volwassenen en
ouderen

Activiteiten voor kinderen van 4-12 jaar

Activiteiten voor jongeren vanaf ca. 12 jaar en
ouder

Ontmoetingsplekken (binnen) voor jongeren
van ca. 12 jaar of ouder

Ontmoetingsplekken (buiten) voor jongeren van
ca. 12 jaar of ouder

Educatieve of informatieve activiteiten

Ondersteuning bij het organiseren van
(buurt)activiteiten

Peuteropvang

Activiteiten voor ouder en kind (0-4 jaar)

(Ontmoetings-)activiteiten voor mensen met
beperkingen

Gebruik

Behoefte

Moet aanwezig zijn

¹ In de vragenlijst kon men de aanwezigheid van welzijnsvoorzieningen prioriteren door 
een top drie aan te geven van meest belangrijke voorzieningen in Wijk aan Zee.

Welke voorzieningen zijn voor u zeker nodig in Wijk aan Zee?²
• Sportvoorzieningen (42%)
• Supermarkt (39%)
• Winkels (34%)
• Zorg (16%)
• Welzijnsactiviteiten (16%)
• Openbaar vervoer (10%)
• School en zorgvoorzieningen (9%)
• Culturele activiteiten (7%)
• Kinderopvang (6%)
• Educatieve/informatieve activiteiten (1%)
• Anders (54%)

² Deze vraag is voorgelegd aan de (n=63) van de geïnterviewden in de Opinibebus
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ALLES IN HET DORP GEEN MUST
Weinig problemen om buiten Wijk aan Zee te gaan

Vier op de tien inwoners gaan voor verschillende activiteiten en voorzieningen 

(zie kader) buiten Wijk aan Zee. Hoewel de meerderheid van deze groep dit 

liever in het dorp doet, ervaart 18 procent daadwerkelijk problemen om voor 

deze activiteit(en) het dorp uit te gaan.

Men vindt het niet erg om naar Beverwijk of verder te gaan voor bepaalde 

activiteiten; men is het gewend. Toch zou het voor sommige voorzieningen wel 

prettig zijn, maar geen must. Inwoners die wel hinder ervaren om buiten Wijk 

aan Zee deze activiteit(en) uit te voeren, noemen vooral de afstand en/of 

vervoerproblemen als grootste knelpunten. De helft noemt een andere reden 

zoals vanwege kosten of dat het veiliger of fijner is om in het dorp te blijven: 

“Gewoon fijn om actief te kunnen zijn in ons eigen dorp”. 

Figuur 6
Stellingen activiteiten buiten Wijk aan Zee

39% voert een of meerdere activiteit(en) 

buiten Wijk aan Zee uit, bijvoorbeeld voor:

• Festivals

• Culturele activiteiten

• Educatie en voorlichting

• Bioscoop

• Bibliotheek

• Zingen 

• Theater 

• Sport en bewegen

Reden Percentage 

De afstand is groot 35%

Vervoersproblemen 32%

De bereikbaarheid is slecht 14%

Gezondheidsredenen 10%

Geen opvang voor mijn gezinsleden 5%

Anders 58%

Tabel 1
Activiteiten liever in Wijk aan Zee vanwege²
Meerdere antwoorden mogelijk
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Doet deze activiteit(en) liever in Wijk
aan Zee

Het is een probleem om deze
activiteit(en) buiten Wijk aan Zee uit te

voeren

(helemaal) mee eens neutraal (helemaal) mee oneens

² Vanwege het lage aantal waarnemingen (n=38) zijn deze resultaten vooral ter 
indicatie.
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TEVREDEN OVER ZORG
Zorgvoorzieningen krijgen een 6,7 

Inwoners uit Wijk aan Zee geven gemiddeld een 6,7 voor het aanbod aan 

zorgvoorzieningen³, 18 procent geeft een onvoldoende. Wijk aan Zeeërs die 

een onvoldoende geven - maar ook die een 6 of een 7 geven – vinden het 

jammer dat bepaalde voorzieningen niet in Wijk aan Zee liggen. Met name 

faciliteiten voor specifieke groepen zoals het consultatiebureau, verloskundige, 

maar ook voorzieningen voor ouderen mist men.

• “Deze mogelijkheden liggen praktisch gezien buiten het dorp. Bijvoorbeeld 

een dagopvang voor ouderen binnen het dorp zou fijn zijn.”

• “Jammer dat het consultatiebureau in Beverwijk is.”

• “Ouderen kunnen slecht een zorgvoorziening vinden. Vreemd dat ouderen 

die hier hun hele leven wonen in Beverwijk in Heemskerk moeten sterven 

omdat hier geen voorzieningen zijn.”

• “Waarvoor wij het dorp uit moeten: tandarts, consultatiebureau en 

verloskundige.”

• “Er is te weinig voor ouderen. Zij moeten uit Wijk aan Zee als zij niet meer 

zelfstandig thuis kunnen wonen.”

Drie op de tien zijn zeer tevreden en geeft een 8 of hoger, vooral 65-plussers 

zijn positief. Het aanwezige aanbod is naar behoren, is goed toegankelijk en er 

is sprake van een goede samenwerking tussen de aanwezige instanties, enkele 

reacties: 

• “Voor zorg kan je in het dorp terecht en de connecties onderling tussen de 

huisarts, fysiotherapie en Buurtzorg zijn een ruime voldoende.”

• “Zowel sociaal team, buurtzorg, centrum voor jeugd en gezin zijn goed in 

beeld en bereikbaar voor bewoners.”

• “Hoewel het merendeel van de instanties in Beverwijk gevestigd is, zijn ze 

denk ik wel voldoende beschikbaar voor de inwoners van Wijk aan Zee.”

Voldoende (gezondheids)zorg in Wijk aan Zee

Er heerst over het algemeen tevredenheid over het huidige zorgaanbod, de 

belangrijkste aspecten – en dan met name gezondheidszorgorganisaties – zijn 

aanwezig in Wijk aan Zee. Wat er nodig is aan zorg is ook voorhanden in Wijk 

aan Zee, wordt gezegd door inwoners. De huisarts, fysiotherapie en Apotheek 

Servicepunt zijn dichtbij. Ook het ziekenhuis in Beverwijk is goed te bereiken. 

De tevredenheid over het huidige aanbod komt voor een groot deel door de 

waardering voor Buurtzorg. In veel gesprekken komt naar voren dat deze 

organisatie past bij Wijk aan Zee, ze kennen de inwoners en het dorp en 

sluiten hierdoor goed aan op de wensen en behoeften van cliënten. Buurtzorg 

onderkent dit ook: “Mensen uit Wijk aan Zee accepteren dingen van mensen 

uit Wijk aan Zee”.

Wel komt in deze context huisvesting ook vaak ter sprake; men mist 

seniorenwoningen in het dorp met zorgondersteuning: “Er moeten meer 

seniorenwoningen komen, dat is ook een vorm van 'zorgvoorziening' voor onze 

kleine gemeenschap.” Ook is er behoefte aan toegankelijke woningen, waar 

men langdurig kan blijven thuis wonen. Heliomare komt ook vaak ter sprake, 

sommigen zien Heliomare als iets van buiten het dorp en een gescheiden 

wereld. Dit kan beter geïntegreerd worden met de rest van Wijk aan Zee.

Hoewel sommigen het vervelend vinden dat bepaalde voorzieningen niet in 

Wijk aan Zee plaatsvinden, zijn er ook inwoners die hier minder moeite mee 

hebben. Sommige bewoners die gebruikmaken van dagbesteding hebben 

vervoer naar de dagopvang; hierdoor zijn ze buiten het dorp en hebben ze 

(meer) contact met anderen. 

³ In dit onderzoek gaat zorg over de voorzieningen die de gemeente biedt om 
inwoners te ondersteunen. Ondanks deze uitleg trekken veel inwoners het 
onderwerp breder naar bijvoorbeeld gezondheidszorg.
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Figuur 7
Waardering aanbod zorgvoorzieningen



ZORG AAN HUIS VAN BELANG
Thuiszorg en sociaal team belangrijk

In totaal maakt 17 procent van de inwoners gebruik van een of meerdere 

zorgvoorzieningen die de gemeente Beverwijk biedt ter ondersteuning. De 

grootste groep (7%) ontvangt begeleiding thuis, hulp bij het huishouden of 

thuiszorg⁴ in Wijk aan Zee. Meer dan de helft heeft behoefte aan ten minste 

een van deze mogelijkheden. Het is voor inwoners met name van belang dat 

de begeleiding thuis en thuiszorg, maar ook de ondersteuning door het Sociaal 

Team aanwezig is in Wijk aan Zee. Opvallend is dat vanuit de gesprekken naar 

voren komt dat veel inwoners niet (goed) bekend zijn met het Sociaal Team en 

de bijbehorende taken. Een omvangrijke groep (35%) heeft behoefte aan 

ondersteuning voor mantelzorgers en een groter deel (47%) vindt het 

belangrijk dat dit voorhanden moet zijn in het dorp.

Brede zorgbehoefte

Hoewel de aanwezigheid van dagopvang/dagbesteding, jeugdhulp, 

maatschappelijk werk en ondersteuning door het CJG voor een kleinere groep 

van belang is, heeft 21 tot 30 procent van de inwoners behoefte aan deze 

voorzieningen. 

Gezondheidscentrum belangrijk

Men noemt het gezondheidscentrum als geheel dat belangrijk is voor Wijk aan 

Zee, met name voor senioren.

• “Het gezondheidscentrum, dit is heel belangrijk. Er zijn veel senioren in Wijk 

aan Zee en de nabijheid is van groot belang.”

Figuur 8
Gebruik, behoefte en aanwezigheid zorgvoorzieningen
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⁴ Hulp bij het huishouden en begeleiding zijn doorgaans Wmo voorzieningen zijn die 
door de gemeente worden geleverd. Thuiszorg in de vorm van verpleging en 
verzorging (door de wijkverpleegkundige) wordt veelal geleverd door de 
Zorgverzekeraar. 



AANTAL SUGGESTIES VOOR BETER SPORTAANBOD
Sportaanbod sluit niet helemaal aan op de behoeften

Uit de gesprekken in de Opiniebus blijkt dat de helft van de geïnterviewden 

meer zou sporten als het sportaanbod in Wijk aan Zee beter zou aansluiten op 

hun behoeften. Men mist vooral een (flexibele) sportschool of fitnesscentrum. 

Er is een mogelijkheid in Heliomare, maar deze is volgens inwoners (te) duur 

en daar kun je alleen op vaste tijden sporten. Toch is dit niet te zien in de 

resultaten uit de Beweegmonitor (Beweegmonitor 2019, gemeente Beverwijk) 

die onlangs is uitgevoerd. Veel inwoners – en meer en frequenter dan in 

Beverwijk en vergeleken met landelijke cijfers – doen aan sport en zijn lid van 

een vereniging⁵. Men doet in Wijk aan Zee veel aan individuele sporten zoals 

fitness en duursporten als hardlopen en wandelen. Teamsporten en dan met 

name veld- en zaalsporten zijn minder populair dan in Beverwijk. De 

tevredenheid over het aanwezige sportaanbod komt overeen met de 

bevindingen uit de gesprekken en de enquête: deze worden minder goed 

beoordeeld. Wel zijn de sportieve mogelijkheden in de buitenruimte in Wijk aan 

Zee zoals mountainbiken beter. Het gebrek aan organisatie van leuke sport- en 

beweegactiviteiten en sporten die niet in de buurt kunnen worden beoefend 

noemen inwoners van Wijk aan Zee relatief vaker als knelpunt.

Kinderen missen vooral verschillende sportverenigingen, zoals een tennis- of 

hockeyclub. Een aantal inwoners maakt zich ook zorgen over het voortbestaan 

van huidige sportverenigingen in Wijk aan Zee; er is sprake van een terugloop 

in het aantal leden. Hoewel dit in een landelijke tendens is, maakt het 

verenigingen in een kleine plaats als Wijk aan Zee extra kwetsbaar. Ook 

trekken sporters naar grotere voetbal- en handbalclubs in bijvoorbeeld 

Beverwijk. 

Dit geldt ook voor kleinere sportclubs/gezelschappen die soms ophouden 

vanwege teruglopende belangstelling of vanwege financiën zoals de 

seniorengym of dansen. Toch zijn er ook grote succesfactoren op het gebied 

van sport zoals het Tata Steel Chess toernooi dat erg belangrijk is voor het 

dorp en waar men trots op is: “Dit moet blijven, het toernooi hoort bij ons. Het 

is ingebakken in de cultuur en zeer belangrijk voor de uitbaters”.

De jonge generatie mist daarnaast ook sport- en speeltoestellen in de 

openbare ruimte, niet alleen om te sporten, maar ook om te spelen. Denk aan 

een skatebaan en het Cruijff court dat in het verleden wel in Wijk aan Zee is 

geweest. Het gemis van het veld noemen kinderen vaak. Ook dit komt naar 

voren vanuit de Beweegmonitor. 

Behoeftenonderzoek Wijk aan Zee● Gemeente Beverwijk
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⁵ De methode en de respons (10%) van dit onderzoek zijn aanleiding geweest om in het huidige onderzoek (ook) 
dieper in te gaan op de sport- en beweegbehoeften van inwoners. Vanuit de niet-sporters is in de Beweegmonitor 
onvoldoende input verzameld om over deze groep betrouwbare uitspraken te doen, waardoor deze resultaten vooral 
indicatief zijn in deze context.



DORPSHUIS BELANGRIJK
De Moriaan is een belangrijke plek, maar inwoners zien een aantal 

belangrijke verbeterpunten

Negen op de tien inwoners vinden een dorpshuis in Wijk aan Zee belangrijk 

voor activiteiten en welzijns- of zorgvoorzieningen. Ook uit de gesprekken 

blijkt dat de Moriaan erg belangrijk is voor de inwoners van Wijk aan Zee. 

Bijna driekwart komt er regelmatig. Er worden veel activiteiten georganiseerd. 

De sporthal neemt een belangrijke plaats in; sport, schoolgym, culturele 

activiteiten. Zij zien dan ook zeker een rol voor het dorpshuis in toekomstige 

activiteiten of een ontmoetingsplek en 90 procent is (misschien) 

geïnteresseerd om activiteiten in het dorpshuis in de toekomst te (blijven) 

bezoeken.

• “Het heeft een belangrijke functie. Juist deze buurthuisfunctie moet blijven 

bestaan.” 

• “Er wordt veel geregeld zoals bijvoorbeeld het senioreneten.” 

Wel zijn er duidelijke verbeterpunten, met name op het gebied van sfeer en 

toegankelijkheid: “De Moriaan was niet gastvrij genoeg. Het moet 

ongedwongen zijn, open en niet dat zakelijke.” Het dorpshuis zou meer een 

plek moeten zijn waar je spontaan even binnen kunt lopen, bijvoorbeeld door 

openslaande deuren of een terras. 

Café De Zon voldoet hier voor hun gevoel meer aan. Dat sommigen meer 

tevreden zijn over Café De Zon dan de Moriaan komt ook doordat zij de 

Moriaan te commercieel vinden.

• “Café De Zon is eigenlijk het dorpshuis geworden. Dit heeft ook met de 

mentaliteit van de eigenaars van het café te maken. Ze stellen de ruimte 

gratis beschikbaar, mits je ook een biertje bij ze drinkt. Hoewel geld niet de 

drijfveer is, helpt het wel.” 

• De kern van een dorp is het faciliteren van plekken als Café de Zon.

In het verleden zijn wat negatieve ervaringen geweest rondom de Moriaan, 

waardoor sommigen uit principe niet naar bepaalde locaties gaan in Wijk aan 

Zee. “De Moriaan heeft de ruimte, maar vanuit verleden is er een negatieve 

tendens.”

Figuur 9
Aanwezigheid van dorpshuis in Wijk aan Zee voor activiteiten, 
welzijns- en zorgvoorzieningen 

44 procent is zeker en 46 procent misschien geïnteresseerd om 

activiteit(en) in een dorpshuis te bezoeken (6% niet en 5% weet 

het niet).

90% 9% 2%

0% 25% 50% 75% 100%

zeer belangrijk neutraal onbelangrijk
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DORPSHUIS ALS ONTMOETINGSPLAATS
Dorpshuis kan fungeren als sociale onderneming

Dit blijkt ook uit de mening van inwoners over de ideale opzet van een 

dorpshuis. Ruim vier op de tien zien een dorpshuis als sociale onderneming 

waar organisaties uit het dorp en inwoners samenkomen. 

Inwoners hebben dan duidelijke tips voor het dorpshuis van Wijk aan Zee:

• “Een pot verf binnen, een terras buiten en uitnodigend beleid. Zorg voor 

zichtbaarheid!”

• “Breng openslaande deuren naar buiten aan in de foyer.”

Maar ook kunnen er meer functies worden toegevoegd geeft men aan. Het 

ombouwen naar een theater of filmhuis, toevoegen van extra ruimtes met 

behulp van schuifwanden wat de uitstraling ten goede komt. De locatie is 

immers perfect, centraal in het dorp en er wordt op dit moment al veel 

georganiseerd. 

Ideale opzet van een dorpshuis

• Sociale onderneming waar organisaties uit het dorp en inwoners samenkomen (44%)

• Verhuurt ruimtes aan en biedt activiteiten aan (25%)

• Organiseert activiteiten en werk actief samen met andere organisaties (22%)

• Verhuur ruimtes (1%)

Behoeftenonderzoek Wijk aan Zee● Gemeente Beverwijk
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INWONERS EN GEMEENTE MOETEN SAMENWERKEN
Inwoners zijn samen met de gemeente verantwoordelijk voor de 

organisatie van activiteiten

Volgens Wijk aan Zeeërs zijn inwoners samen met de gemeente 

verantwoordelijk voor activiteiten in het dorp. Bijna driekwart van de inwoners 

is het erover eens dat dit een gedeelde taak is. Wel is er een duidelijke 

rolverdeling; inwoners moeten organiseren en de gemeente moet faciliteren. 

Veel inwoners zijn het erover eens dat bewoners van het dorp zelf activiteiten 

en evenementen moeten organiseren: “In een dorp heb je vrijwilligers nodig 

en enthousiasme”. Activiteiten die door inwoners zelf worden georganiseerd 

zijn aantrekkelijker en zijn vaker spontaan. Men hecht er veel waarde aan dat 

er een “Wijk aan Zees gezicht” tussen zit, dit is een randvoorwaarde voor 

succes. Het is wel belangrijk dat er een goede kennisoverdracht plaatsvindt, 

zodat inwoners weten hoe ze activiteiten moeten en kunnen organiseren. 

De gemeente zou vooral een faciliterende rol moeten hebben: “De gemeente 

moet hierbij ondersteunen, kijken naar wat er al is en hoe ze daarbij kunnen 

helpen en faciliteren en belemmeringen wegnemen”. Flexibiliteit vanuit de 

gemeente is daarbij belangrijk. Soms leeft het idee dat het inwoners nu wel 

eens moeilijk wordt gemaakt om activiteiten te organiseren: “Aan plekken voor 

ontmoeting worden tegenwoordig hogere eisen gesteld dan vroeger”. Ook 

bestaande evenementen lijken daardoor steeds kleiner te worden. Het beheer 

van het weiland ziet men als een goed voorbeeld van hoe het dorp zelf het 

beheer op zich neemt: “Hier is met de gemeente een goede oplossing voor 

bedacht.”

Belangrijk om te noemen, is dat veel inwoners momenteel al erg actief zijn in 

het organiseren van evenementen. Inwoners doen veel voor het dorp; er staan 

altijd mensen op in Wijk aan Zee met initiatieven. Dit wordt de charme van het 

dorp genoemd. Zij zijn bereid om dit ook in de toekomst te blijven doen; 

63 procent wil (misschien) een bijdrage leveren om welzijnsactiviteiten te 

organiseren. Ook is 38 procent geïnteresseerd om te helpen bij de realisatie 

van activiteiten in het dorpshuis. Vier op de tien zijn hier neutraal over (maar 

zeggen geen ‘nee’).

Uit de gesprekken blijkt dat inwoners aansturing hierbij belangrijk vinden. 

Echter, weinig inwoners willen de verantwoordelijkheid daarvan zelf op zich 

nemen.

Figuur 10
Organisatie van welzijnsactiviteiten/voorzieningen door..

17 procent is zeker en 46 procent misschien bereid om zelf een 

actieve bijdrage te leveren om welzijnsactiviteiten te organiseren in 

Wijk aan Zee (24% niet en 13% weet het niet).

Figuur 11
Stelling: bijdrage aan realisatie dorpshuis

73%

12%

9%

6%

0% 25% 50% 75% 100%

gemeente samen met inwoners en
verenigingen

inwoners en verenigingen uit Wijk aan
Zee

vooral een taak voor de gemeente

weet ik niet

38% 40% 14% 8%

0% 25% 50% 75% 100%

is bereid een actieve bijdrage te
leveren aan de realisatie van

dorpshuis

(helemaal) mee eens neutraal (helemaal) mee oneens weet niet
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BIJLAGE 1: RESPONSOVERZICHT 

Leeftijd Aantal Percentage 

16 t/m 45 jaar 48 18%

46 t/m 64 jaar 101 37%

65 jaar en ouder 113 42%

Onbekend 8 3%

Totaal 270 100%
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Geslacht Aantal Percentage 

Man 102 38%

Vrouw 162 60%

Onbekend 6 2%

Totaal 270 100%

Woonsituatie Aantal Percentage 

Alleenwonend 80 30%

Samenwonend met kinderen 60 22%

Samenwonend zonder kinderen 100 37%

Alleenwonend met kinderen 15 6%

Anders 10 4%

Onbekend 5 2%

Totaal 270 100%

Betrouwbaarheid

De betrouwbaarheid van de resultaten wordt geïllustreerd aan de hand van de 

nauwkeurigheidsmarge. Deze laat zien in hoeverre de resultaten van dit 

onderzoek de werkelijkheid benaderen. De nauwkeurigheidsmarge in dit 

onderzoek bedraagt 5 procent, wat een standaard en acceptabele marge is 

met vragenlijstonderzoek. Met een nauwkeurigheidsmarge van 5 procent zal 

de werkelijkheid bij een uitkomst van 50 procent (met 95 procent 

betrouwbaarheid) ergens liggen tussen de 55 procent en 45 procent. De 

nauwkeurigheidsmarge is gevoelig voor kleine(re) populaties en zorgt ervoor 

dat deze hoger uitvalt. De respons onder de leeftijdsgroep 16 t/m 45 is relatief 

laag, waardoor de uitkomsten voor deze groep met voorzichtigheid 

geïnterpreteerd dienen te worden. 

Representativiteit

Selectiviteit in de steekproeftrekking en/of in de wijze van dataverzameling 

kunnen ervoor zorgen dat er mogelijk sprake is van een selecte, niet-

representatieve respons. Om dit te voorkomen zijn alle huishoudens in Wijk 

aan Zee aangeschreven zodat iedereen een even grote kans heeft aan het 

onderzoek mee te doen en is er van selectiviteit door steekproeftrekking geen 

sprake. Daarnaast kan tijdens de dataverzameling selectiviteit in de respons 

optreden, doordat bijvoorbeeld een bepaalde groep meer/minder respondeert; 

denk aan een oververtegenwoordiging van bepaalde leeftijdsgroepen. Dit risico 

is ondervangen door een weging toe te passen naar leeftijd en geslacht. Dit 

betekent dat de verhoudingen zijn teruggebracht naar de werkelijk bestaande 

verhouding. Op deze manier zijn de antwoorden representatief voor heel Wijk 

aan Zee.



BIJLAGE 2: GEÏNTERVIEWDEN 
Nummer Wie gesproken Omschrijving Doelgroep

1 De Vrijheit Basisschool. Klassengesprekken met 32 leerlingen van de groepen 7 en 8. 
Voortbordurend op project “Ons Dorp”

Jongeren tot 12 jaar

2 Koffieochtenden Aangesloten bij regulier informeel koffieoverleg bij de Duinweg. Zowel mannen als vrouwen: 30+ tot 70+

3 WazMank Gemengd Mannenkoor. Aangesloten bij de repetitie van 13 mannen. Mannen 50+

4 Vrijuit Zingen Gemengd koor. Aangesloten bij de repetitie van 9 vrouwen. Vrouwen

5 Seniorenmaaltijd Voorafgaand aan Afra’s Maaltijd in de Moriaan. Er waren 10 mannen en 22 
vrouwen aanwezig. 

Senioren 70+

6 Gouden Gunje Wooncentrum voor ouderen vanaf 65 jaar. Gesproken met 8 bewoners. Senioren 75+

7 Schaakclub Na afloop van de clubbijeenkomst met 8 mannen. Divers

8 Seniorenkring Tijdens bijeenkomst op dinsdagmiddag met 11 senioren. Senioren

9 Badmintongroep Dinsdag in de Moriaan. Na afloop training met 8 vrouwen. Divers

10 Gymclub Woensdag in de Moriaan. Na afloop training met 3 vrouwen. Divers

11 Schildersclub Club van Nico Mijnen met 8 leden (3 mannen en 5 vrouwen). Divers

12 Buurtzorgteam Onderdeel stafoverleg met 9 vrouwelijke medewerkers. Zorgbehoevende inwoners (via ervaringen zorgverleners)

13 Maatjesproject Bij een mevrouw die deelneemt aan het Maatjesproject. Kwetsbare inwoners

14 Leeskring 1 Boekenclub. “Wijk aan Zee leest”. Na afloop maandelijkse bijeenkomst op 3e

donderdag. Zes leden (3 mannen en 3 vrouwen) waren aanwezig.
Divers

15 Vrijwilliger Huisbezoekproject Vanuit het Huisbezoekproject van Socius Maatschappelijk Dienstverleners 
worden door vrijwilligers ouderen bezocht in Beverwijk en Wijk aan Zee vanaf 
de leeftijd van 75 jaar met als doel om hen zowel te informeren over 
voorzieningen als te vragen naar behoeften. 

Senioren 75+ (via ervaringen vrijwilliger)

16 Opiniebus Op diverse locaties in Wijk aan Zee stond de bus stil om inwoners naar hun 
mening te vragen over dit onderwerp. Aan de hand van een vragenlijst en/of 
een interview is informatie opgehaald bij diverse groepen inwoners. De 
opbrengst op deze dag waren 67 ingevulde vragenlijsten en 38 gesprekken.

Divers
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BIJLAGE 3: LIJST VOORZIENINGEN/ACTIVITEITEN
Domein Locatie Activiteit 

Zorg De Moriaan Sociaal Team

Zorg De Moriaan Huisartsenpraktijk

Zorg De Moriaan Uitdeelpost apotheken

Zorg De Moriaan Fysiotherapie

Zorg De Moriaan Pedicure

Zorg Gouden Gunje Yoga voor ouderen (via Dorpsraad)

Zorg Heliomare Revalidatie

Zorg Buurtzorg

Zorg Viva Thuiszorg Thuiszorg

Zorg Ziekenbezoekgroep

Zorg Zonnebloem

Welzijn Dorpskrant De Jutter

Welzijn
Meifestival opening zomerseizoen (diverse 

activiteiten)

Welzijn Badgastenkerk Optredens en concerten

Welzijn Badgastenkerk Meditatie

Welzijn Bij mensen thuis Leesgroepen

Welzijn Bij mensen thuis Leesgroepen
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Domein Locatie Activiteit 

Welzijn Bij mensen thuis Jutterspad

Welzijn Bij mensen thuis Kinderopvang

Welzijn Bij mensen thuis Praktisch mediteren

Welzijn Bij mensen thuis Reiki aan Zee

Welzijn Bij mensen thuis Mana Lodge - Soul sub yoga retreats

Welzijn Café De Zon Koor Wazmank

Welzijn Café De Zon Blaasorkest Het Dorp

Welzijn Café De Zon Seniorenkring

Welzijn Café De Zon
Ezels en Kwasten (atelier, workshops en 

veiling)

Welzijn Café De Zon Voorstellingen en optredens

Welzijn Café De Zon Vrouwenkoor

Welzijn De Doolhof Kaarten

Welzijn De Doolhof Darts

Welzijn De Moriaan Darts

Welzijn De Moriaan Ouderenclub

Welzijn De Moriaan Rummikub De Zandloper

Welzijn De Moriaan Schilderen (via Dorpsraad)

Domein Locatie Activiteit 

Welzijn De Moriaan Ezels en Kwasten (atelier en expositie)

Welzijn De Moriaan Zaalverhuur clubs/vergaderingen

Welzijn De Vrijheit Basisonderwijs - 5 groepen

Welzijn De Vrijheit Buitenschoolse opvang - De Schatkist

Welzijn De Vrijheit Peutercentrum 't Zeepaardje

Welzijn De Vrijheit Speelplek achter de school 

Welzijn De Vrijheit Bibliotheek - Jeugdservicepunt

Welzijn De Vrijheit De Ruimte - Yoga - meerdere groepen

Welzijn Dorpskerk Bijbelkring

Welzijn Dorpskerk Concerten

Welzijn Dorpsweide Kofferbakmarkt

Welzijn Dorpsweide Meifestival

Welzijn Julianaplein Smaakmarkt

Welzijn Julianaplein Kerstsamenzang

Welzijn Julianaplein Koninginnenmarkt afsluiting Schaaktoernooi

Welzijn Kop van WaZ
Toeristen Informatie Punt De TIP -

toeristische activiteiten



BIJLAGE 3: LIJST VOORZIENINGEN/ACTIVITEITEN
Domein Locatie Activiteit 

Welzijn Kop van WaZ Expositieruimte

Welzijn Kop van WaZ Workshops kunst

Welzijn Odulphuskerk Parochiekoor

Welzijn Odulphuskerk Themakoor

Welzijn Odulphuskerk Kinderkoor

Welzijn Odulphuskerk Koffieochtend 50+

welzijn Openbare ruimte Het Sinterklaas- en Kerstcomité

Welzijn Openbare ruimte
Rondje Wijk aan Zee - wandelingen -

bunkers

Welzijn Openbare ruimte Rondleidingen Atlantikwall

Welzijn Openbare ruimte Kinderspeeltuin Stetweg hoek Relweg

Welzijn Openbare ruimte Duinspeeltuin Paasdal achter Julianaweg

Welzijn Sonnevanck Koor Vrij uit Zingen

Welzijn Sonnevanck Muziek optredens

Welzijn Zee van Staal Expositie van beelden

Welzijn Zee van Staal Rondleidingen

Welzijn Cultural Village
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Domein Locatie Activiteit 

Welzijn SaWaZ

Sport Bruut Bikes Geven clinics

Sport Café De Zon Schietvereniging - Ons Genoegen

Sport Café De Zon Schaakgenootschap - Paard van Ree

Sport Café De Zon Biljarten

Sport De Doolhof Voetbal (competitie) - meerdere groepen

Sport De Doolhof Handbal (competitie) - meerdere groepen

Sport De Moriaan
Zaalvoetbal (competitie/individueel) -

meerdere groepen

Sport De Moriaan Handbal - meerdere groepen

Sport De Moriaan Volleybal (recreatief)

Sport De Moriaan Badminton

Sport De Moriaan 50+ sportgroep (via Dorpsraad)

Sport De Moriaan Sport en spel Instuif, voor basisschool jeugd

Sport De Moriaan TaTa Steel Chess Tournament

Sport De Moriaan Fitness 

Sport De Moriaan Schoolgymnastiek - 5 groepen

Domein Locatie Activiteit 

Sport Duinpark Paasdal Midgetgolf

Sport Heliomare Aquafit

Sport Heliomare Fitness

sport Heliomare Zwemmen

sport openbare ruimte De reddingsbrigade

Sport Openbare ruimte MTB Subaru Beach Battle

Sport Openbare ruimte Bootcamp

Sport Openbare ruimte MTB fietsen

Sport Openbare ruimte Wielrennen

Sport Openbare ruimte Paardrijden

Sport Openbare ruimte Boogschieten

Sport Openbare ruimte
Strandsporten (als kitesurfen, golfsurfen, 

kiten, blokarten, strandvolleybal)

Sport Openbare ruimte
Openlucht schaakbord Verlengde Voorstraat 

hoek Relweg

Sport Doolhof Tennis

Sport Warners Strandp. Trampolines


