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Algemene gegevens. 
 
Doel en middelen van de Stichting. 
De Stichting stelt zich ten doel: het bevorderen van de leefbaarheid van Wijk aan Zee, in de ruimste zin 
des woords. De stichting tracht zijn doel te bereiken door: 

1. het verrichten of doen verrichten van onderzoek; 
2. het signaleren van tekorten en behoeften; 
3. het ontplooien van activiteiten gericht op het tot stand brengen van voorzieningen; 
4. het bevorderen van overleg en samenwerking; 
5. het ondersteunen van initiatieven; 
6. het uitbrengen van adviezen en het geven van voorlichting. 

De Stichting legt zijn beleid telkenjare neer in een plan met een looptijd van vier jaar. 
 
Vergaderingen. 
De Dorpsraad vergadert iedere tweede woensdag van de maand. In 2017 is er niet vergaderd in de 
maand januari i.v.m. het Schaaktoernooi en in de maanden  juli en augustus i.v.m. met de 
vakantieperiode. 
 
Bestuurssamenstelling. 
Het bestuur bestaat tenminste uit 7 en ten hoogste uit 15 leden. Zij worden voor een tijdvak van 3 jaar 
benoemd. Het dagelijks bestuur bestaat uit de voorzitter, plaatsvervangend voorzitter, secretaris, 
penningmeester en een lid. De voorzitter en secretaris vertegenwoordigen de Stichting in en buiten 
rechte. Leden van het bestuur worden benoemd door het bestuur uit door de stichtingsraad voor de 
functie van bestuurslid gestelde kandidaten. De voorzitter wordt overeenkomstig benoemd. De overige 
leden van het dagelijks bestuur worden door en uit het bestuur in functie gekozen. 
 
Per 1 januari 2018 bestond de Dorpsraad uit de volgende personen: 
Peter Duin, voorzitter 
Jaap Durge, plaatsvervangend voorzitter 
Tineke Vos, secretaris 
Evert Hoogewerf, penningmeester 
Leden:  Hans Dellevoet, Roland Snijders, Linda Valent 
Notulist: Yvonne Schaafsma 
 
In de loop van het jaar is afgetreden: Roland Snijders, 
en zijn toegetreden: Heleen Vink, Ineke Holtwijk, Mirjam, Gosen, Onno Honig, Pieter Elzer, Sauw 
Buwalda, Wessel Westerveld. 
 
In de vergadering van de stichtingsraad van 31 oktober 2018 zijn de navolgende personen voor 
herbenoeming kandidaat gesteld en door het bestuur benoemd: Jaap Durge; Linda Valent; Tineke Vos. 
 
Per 31 december 2018 bestond de Dorpsraad derhalve uit de volgende personen: 
Peter Duin, voorzitter 
Jaap Durge, plaatsvervangend voorzitter 
Tineke Vos, secretaris 
Evert Hoogewerf, penningmeester 
Leden:  Hans Dellevoet, Heleen Vink, Ineke Holtwijk, Linda Valent, Mirjam, Gosen, Onno Honig, Pieter 
Elzer, Sauw Buwalda, Wessel Westerveld. 
Notulist: Yvonne Schaafsma  
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Rooster van aftreden bestuur Dorpsraad (benoeming voor 3 jaar) 
2019: Evert Hoogewerf, Hans Dellevoet, Peter Duin 
2020: Jaap Durge, Linda Valent, Sauw Buwalda, Tineke Vos, Mirjam Gosen 
2021: Heleen Vink, Ineke Holtwijk, Pieter Elzer, Wessel Westerveld, Onno Honig 
 
Stichtingsraad. 
De inwoners van Wijk aan Zee van 18 jaar en ouder vormen tezamen de stichtingsraad. Inwoners van 
Wijk aan Zee zijn zij, die als zodanig staan ingeschreven in het bevolkingsregister van de gemeente 
Beverwijk of Heemskerk. In de vergadering van de stichtingsraad worden uitspraken aangenomen en 
adviezen uitgebracht, indien tenminste 30 personen aan de bijeenkomst deelnemen en ten bewijze van 
hun aanwezigheid de presentielijst hebben getekend. 
De stichtingsraad dient het bestuur gevraagd en ongevraagd van advies over het beleid van de stichting. 
De stichtingsraad komt tenminste eenmaal per jaar bijeen en overigens zo dikwijls als de voorzitter dit 
nodig acht, danwel  indien een schriftelijk met reden omkleed verzoek hem daartoe aanleiding geeft.  
Dit verzoek moet door tenminste 30 personen (inwoners van Wijk aan Zee van 18 jaar en ouder), 
ondertekend zijn. 
De stichtingsraad brengt in ieder geval advies uit over voorstellen van het bestuur betreffende: 

• de statuten en het huishoudelijk reglement; 

• het beleidsplan van de stichting; 

• de begroting en de rekening; 

• benoeming en ontslag van bestuursleden. 
De organisatie van de bijeenkomsten van de stichtingsraad is opgedragen aan het dagelijks bestuur. 
 
Besluiten Stichtingsraad 31 oktober 2018. 
Het themadeel van de vergadering bestond uit: Heliomare en de vrijgekomen grond na het vertrek van 
de Mytylschool en het REA-college. Hiervoor waren aanwezig Leo Kicken van Heliomare en wethouder 
Hanneke Niele-Goos. Burgemeester Martijn Smit was aanwezig voor de aanpak van de grafietoverlast. 
Besluiten: 
1) Jaarverslag 2017 en voortschrijdend beleidsplan 2018-2021: goedgekeurd. 
2) Jaarcijfers 2017 en begroting 2018: goedgekeurd, decharge van bestuur en penningmeester. 
3) Benoeming kascontrolecommissie jaarcijfers 2018. 
4) Bestuurssamenstelling: Voorstel goedgekeurd. 
 
Werkgroepen.  
Het bestuur kan ter behartiging van bepaalde belangen werkgroepen in het leven roepen, welke het 
bestuur gevraagd en ongevraagd van advies dienen. Het bestuur beslist over de taak, samenstelling, 
werkwijze en ontbinding van de werkgroepen. Tenminste één lid van het bestuur is lid van een 
werkgroep. De huidige werkgroepen zijn:  

• Dorpsbelangen; 

• Economische zaken en toerisme;  

• Gezondheid; 

• Milieu; 

• Ruimtelijke ordening; 

• Welzijn, Sport, Kunst en Cultuur. 
 
Website 
Ter informatie van de inwoners van Wijk aan Zee en omgeving is op initiatief van de Dorpsraad een 
website actief, zijnde www.wijkaanzee.org.  Deze is op 12 februari 2015 hernieuwd online gegaan en 
wordt  door veel dorpsbewoners bezocht  voor informatie en contact. 
  

http://www.wijkaanzee.org/
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Algemene situatie van het dorp 

Wijk aan Zee ligt als een enclave ingeklemd tussen het staalbedrijf Tata Steel, de Noordzee en het 
Noord‐Hollands Duinreservaat. Het dorp is door het omliggende industriegebied in een enigszins 
geïsoleerde positie gekomen en is alleen via de Zeestraat met Beverwijk verbonden. Via het dorp is ook 
de Noordpier (Velsen‐Noord) te bereiken. Wijk aan Zee heeft met name door het strand een 
bovenlokale functie en uitstraling. Wijk aan Zee heeft voor het achterland en dan in het bijzonder de 
plaatsen Velsen‐Noord, Beverwijk en Heemskerk betekenis als de poort naar zee. De steden 
Amsterdam, Haarlem en Alkmaar liggen elk op minder dan 30 (auto)minuten reistijd. Deze regionale 
ligging is van betekenis voor de aantrekkelijkheid van Wijk aan Zee om te wonen en te werken. 
 
Wijk aan Zee ontleent zijn kracht aan het hoofdzakelijk authentieke karakter. Menig kustdorp is in de 
loop der tijd sterk ontwikkeld met bijbehorende gebouwde opschaling. Wijk aan Zee is echter 'gewoon 
gebleven' en het centrum is historisch gezien nog in oorspronkelijke staat. Het dorp is nauwelijks 
gegroeid en altijd kleinschalig en gemoedelijk gebleven. De natuur en de elementen worden in een 
setting van zee, strand en duin ten volste ervaren. Wijk aan Zee is een typisch 'Zeedorp', waarbij het 
dorp nog nauw aansluit op de omgeving. De eeuwenoude relatie tussen het dorp en haar omgeving is 
nog zichtbaar en aan het landschap af te lezen. Het dorp heeft een duidelijke opbouw: 

• een historisch centrumgebied, rondom het Julianaplein; 

• de woonwijken met overwegend rijwoningen en twee‐onder‐een‐kapwoningen; 

• de centraal gelegen dorpsweide; 

• de duinen rondom het dorp; 

• een rand/overgangszone, van dorp naar duinen met grootschalige gebouwen, zoals Heliomare 
en De Moriaan, en recreatieve functies, zoals kampeerterreinen, midgetgolf en het sportterrein. 

 
Wijk aan Zee is in de middeleeuwen als vissersdorp ontstaan en transformeert aan het einde van de 19de 
eeuw tot badplaats. De lange geschiedenis is zichtbaar in de structuur van het dorp. Een aantal 
gebouwen en objecten heeft inmiddels de status van beschermd rijks-, provinciaal- of gemeentelijk 
monument.  De dorpsweide heeft van de vroegste tijden af het aanzicht van het dorp bepaald. De wei 
dient met regelmaat als terrein voor evenementen en op drukke zomerdagen wordt een gedeelte 
opengesteld voor parkeren. De gemeente Beverwijk heeft het het dorp Wijk aan Zee aangewezen als 
gemeentelijk beschermd dorpsgezicht. In het kader van deze aanwijzing is het rapport 'Wijk aan Zee 
Bouwstenen voor een gemeentelijk beschermd dorpsgezicht' opgesteld. Het rapport vormt een 
onderlegger voor de formele vaststelling van het gemeentelijk beschermd dorpsgezicht Wijk aan Zee.  
 
In samenwerking met de gemeente Beverwijk heeft de Omgevingsdienst IJmond het Milieubeleidsplan 
2015‐2020 opgesteld, met daarin de ambities, doelstellingen en daaruit voortkomende concrete 
projecten voor de periode 2015‐2020. Het Milieubeleidsplan biedt een overkoepelende paraplu over de 
verschillende milieurelevante thema’s en laat de raakvlakken en verbindingen tussen de thema’s zien. 
Het geeft weer via welke thema gerelateerde doelstellingen gewerkt wordt aan het integraal 
‘Toekomstbeeld Beverwijk 2020’. De thema’s waar het Milieubeleidsplan zich op richt zijn: 

• Energie; we volgen de doelstellingen uit het Nationaal Energie Akkoord (14 % duurzame energie 
opwekking in 2020 1,5% energiebesparing per jaar) en we geven aan wat er voor nodig is om in 
2050 energie neutraal te zijn. 

• Leefomgeving: er moet een goede balans zijn tussen economische groei en beperking van 
hinder. De gezondheid van de inwoners staat daar bij centraal. De bodemkwaliteit en de 
functies die de bodem heeft worden op elkaar afgestemd. Over deze thema’s is een optimale 
klachtenafhandeling en informatievoorziening evident. 

• Mobiliteit: de IJmond moet goed bereikbaar en prettig leefbaar zijn. 

• Klimaatadaptatie: we anticiperen op de gevolgen van klimaatverandering. 
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• Afval: Duurzaam afvalmanagement bedrijven en een scheiding en hergebruik percentage van 
75% in 2020. 

 
Het dorp heeft circa 2.400 inwoners. De bevolkingsopbouw is ten opzichte van het Nederlands 
gemiddelde enigszins scheef. Er is een ondervertegenwoordiging van jongeren: 28% van de huishoudens 
heeft kinderen, 14% van de bevolking is jonger dan 15 jaar (landelijk 17%). Het dorp kent een relatief 
groot aantal arbeidsmigranten. De integratie van deze groep in het dorpsleven is, mede vanwege dat 
hun verblijf van tijdelijke aard is, zeer beperkt.  
 
Om Wijk aan Zee vitaal te houden is het wenselijk de woningvoorraad in Wijk aan Zee uit te breiden. 
Zonder woningbouw zal de omvang van de bevolking afnemen en vergrijzen. Dit beperkt de draagkracht 
voor voorzieningen. Tegelijk moeten de dorpsbewoners wooncarrière kunnen maken in Wijk aan Zee. 
Met name starters, jonge gezinnen en ouderen moeten kunnen doorstromen en niet gedwongen zijn 
het dorp te verlaten. Het is wenselijk specifiek voor Wijk aan Zee cijfermatig duidelijkheid te krijgen over 
kwantitatieve en kwalitatieve toename van de woningvoorraad voor de lokale woningbehoefte. 
Hiervoor geldt een aantal uitgangspunten: 

• Lokale woningbehoefte Wijk aan Zee in beeld brengen. 

• Zoeken naar bouwlocaties in Wijk aan Zee. 

• De huidige woningvoorraad moet minimaal in stand blijven. De gemeente wil met het 
bestemmingsplan het omzetten van woonruimte in kamerverhuurbedrijven beperken. 

 
In het dorp bevindt zich een cluster van grote eenheden van de gezondheidsinstelling Heliomare.  
Het beleid van Heliomare is er op gericht de aanwezigheid af te bouwen. Hierdoor komen verschillende 
locaties vrij voor nieuwe ontwikkelingen op het gebied van o.a. (sociale)woningbouw, hetgeen een 
speerpunt zal zijn van de Dorpsraad in komende jaren.  
 
Door de milieucontouren van met name Tata Steel is het realiseren van nieuwe woningbouw door de 
jaren heen niet gemakkelijk gebleken. Gezien de ligging van de kern Wijk aan Zee binnen de geluidzone 
van industrieterrein IJmond vormt de geluidbelasting vanwege industrielawaai een belangrijk 
aandachtspunt. Woningbouw zal leiden tot een toename van het aantal personen binnen de geluidzone 
van industrieterrein IJmond en daarmee tot een toename van het aantal (potentieel) 
geluidgehinderden. 
 
Het dorp is voorzien van een grote, mede op toerisme ingestelde, horeca sector. Dit strekt zich uit tot op 
het strand, waar permanente en seizoensgebonden voorzieningen zijn. Een deel van deze voorzieningen 
bevindt zich aan de zuidzijde bij de Noordpier in de gemeente Velsen. Echter alle verkeersstromen naar 
de stranden maken gebruik van één toegangsweg die door het dorp voert.  
Er zijn zeer weinig detailhandelsbedrijven in het dorp.  
Er is een goede busverbinding naar het centrum en het station van Beverwijk.  
Op gebied van Kunst en Cultuur, in brede zin, worden veel initiatieven en activiteiten in het dorp 
ondernomen. Muziek en beeldende kunst zijn ruim vertegenwoordigd.   
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Beleidsgebieden. 
 

Dorpsbelangen.  
Bezetting werkgroep per 31 december 2018. 
Werkgroepsleden: Heleen Vink. 
 
De werkgroep dorpsbelangen houdt zich bezig met de alledaagse belangen van de inwoners. Waar 
mogelijk biedt zij inwoners een luisterend oor en probeert te helpen. Dit kunnen zaken zijn als 
gebruik/misbruik van openbare ruimtes, onveilige verkeerssituaties, eigen plek voor jongeren en 
ouderen, speeltoestellen, voorzieningen in het dorp en overlast. Het helpen bestaat in beginsel uit het 
inventariseren en structureren van het probleem, zo mogelijk het bij elkaar brengen van personen die 
aan een oplossing kunnen bijdragen en/of het afstemmen met de Gemeente Beverwijk.  
 

Activiteiten en onderwerpen in 2018: 
• Verkeershinder op de Zeecroft en de schade aan huizen door trillingen; 

• Proef huis-aan-huis plastic inzameling met minicontainers in Wijk aan Zee; 

• Verkeerssituatie uitkomende fietsers van strand bij Sonnevanck. 
 

Voortschrijdend beleid 2019-2022 
Het beleid voor de komende 4 jaar is erop gericht deze functie te blijven uitoefenen. 
 

Economische zaken en toerisme. 
Bezetting werkgroep per 31 december 2018. 
Werkgroepsleden: Jaap Durge, Peter Duin, Tineke Vos. 
Adviseurs: Jeroen Limmen, Jeroen van Son. 
 
Op het gebied van economie, waaronder als belangrijke sector Toerisme, is het ontwikkelen van een 
evenwichtige demografische  aanpak nodig voor de blijvende onderbouwing en verbetering van 
basisvoorzieningen (school, sociale voorzieningen, gezondheidsinstellingen, detailhandel). Dit hangt 
sterk samen met de aantrekkelijkheid van het dorp als (permanente) vestigingsplaats. Plaatselijke 
werkgelegenheid, goede communicatie infrastructuur zijn aspecten die in samenhang met woongenot 
de basis vormen voor het bevorderen van deze duurzame demografie. 
 
Activiteiten en onderwerpen in 2018: 

• Strandbeleid; 

• Rapport: voor- en nadelen van een gemeentelijke fusie in de IJmond 
 

Voortschrijdend beleid 2019-2022 
De werkgroep zal in de komende jaren initiatieven blijven ondernemen om tot een plan te komen om 
leegstand van horecapanden in het centrum van het dorp te beperken en de aantrekkelijkheid als 
familiebadplaats te behouden. 
 

Gezondheid. 
Bezetting werkgroep per 31 december 2018. 
Werkgroepsleden: Linda Valent en Mirjam Gosen 
 
Gezien de ligging van Wijk aan Zee direct grenzend aan het industrieterrein van Tata Steel dient er een 
goede balans te zijn tussen economische belangen en beperking van hinder. De gezondheid van de 
inwoners staat daar bij centraal. 
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Activiteiten en onderwerpen in 2018: 
• Één loket voor klachten. 

• Onderzoek RIVM en GGD naar gezondheidsgevolgen van grafiet- en overige milieuoverlast. 

• Overleggen met gemeente en provincie over de gezondheidssituatie in Wijk aan Zee. 
 

Voortschrijdend beleid 2019-2022 
Het beleid zal er de komende periode op gericht zijn om voortdurend aandacht te vragen voor de 
gezondheidssituatie in Wijk aan Zee en instanties hiermee te confronteren. Verder zal er aan gewerkt 
worden om voldoende inzicht te krijgen in de gegevens die betrekking hierop hebben d.m.v. diverse 
onderzoeken en hierop beleid af te stemmen. 
 

Milieu. 
Bezetting werkgroep per 31 december 2018. 
Werkgroepsleden: Pieter Elzer en Sauw Buwalda 
Adviseurs: Albert van Lochem en Bas van der Born. 
 
Milieu is vanwege de ligging van Wijk aan Zee een dominerend aspect met betrekking tot de 
leefbaarheid van het dorp. Bij dit beleidsterrein spelen de volgende punten: 
de industriële omgeving die het milieu zwaar belast; 
het Natura 2000 gebied met kwetsbare flora en fauna. 
 

Activiteiten en onderwerpen in 2018: 
• Periodiek overleg met de directie van Tata Steel. 

• Hoge concentratie fijn en grof stof Reijndersweg (februari 2018). 

• Voorkomen van verdere overlast door grafietuitstoot.  

• HIsarna en Airboxen bij Tata Steel. 

• Diverse zienswijzen m.b.t. vergunningen van Tata Steel en Harsco. 

• Beroep bij de Raad van State ingediend m.b.t. windverhitters Tata Steel. 

• Bijwonen bijeenkomsten over Warmtetransitie. 

 
Voortschrijdend beleid 2019-2022 
De werkgroep Milieu werkt aan structurele verbeteringen op dit beleidsterrein door zoveel mogelijk 
beleid, regelgeving en handhaving in de juiste richting te bevorderen in samenspraak met 
Milieudiensten, de Milieufederatie, de provincie, de gemeente en de industriële partijen. 
 

Ruimtelijke ordening 
Bezetting werkgroep per 31 december 2018. 
Werkgroepsleden: Hans Dellevoet en Onno Honig. 
 
De werkgroep Ruimtelijke ordening zet zich in voor het vroegtijdig begeleiden, toetsen, monitoren en 
realiseren van plannen die ingrijpen op de Ruimtelijke Ordening van het dorp. Daarnaast wordt 
gereageerd op knelpunten en problemen die zich voordoen. 
 

Activiteiten en onderwerpen in 2018: 
• Bestemmingsplan Wijk aan Zee. 

• Project Net op Zee Hollandse Kust. 

• Rapport “Een vlucht naar voren”. 

• De zin en onzin van een vliegveld op zee. 
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Voortschrijdend beleid 2019-2022 
In de komende tijd zijn er drie belangrijke ontwikkelingen aan de orde: 

• Woningbouw i.v.m. vrijkomen van panden en grond door vertrek van een aantal activiteiten van 
Heliomare; 

• De werkgroep streeft bij het herzien van het bestemmingsplan naar een nauwe en vooral tijdige 
betrokkenheid van de dorpsgemeenschap.  

• Bij toekomstige bouwplannen pleit de werkgroep voor overleg in een vroegtijdig stadium om de 
meningen te peilen.  

• Plannen zullen getoetst worden aan de geformuleerde Beeld- en Kwaliteitscriteria. Deze criteria 
zijn te vinden op de website van de Dorpsraad:  
http://wijkaanzee.org/beeldkwaliteitsplan-dorpsraad-wijk-aan-zee/ 

 

Welzijn, Sport, Kunst en Cultuur 
Bezetting werkgroep per 31 december 2018. 
Werkgroepsleden: Jaap Durge, Evert Hoogewerf, Tineke Vos (organisatie cursussen) en Wessel 
Westerveld (onderzoek welzijnsvoorzieningen). 
 
De visie en insteek van deze werkgroep is het mee willen denken en sturen op het gebied van welzijn 
voor jong en oud. Voor de ouderen in ons dorp zal de aandacht liggen op de verbinding tussen de 
verschillende ouderengroepen, de gemeente, hospices, buurtzorg enz.. Het zogenaamde cement tussen 
de stenen. De leefbaarheid van het dorp voor jongeren wordt onder andere bepaald door het al dan niet 
in verenigingsverband georganiseerde sport en recreatieve mogelijkheden. 
De kunst- en cultuursector in Wijk aan Zee bestaat uit een groot aantal, veelal kleinschalige initiatieven, 
projecten en ondernemingen. Wijk aan Zee Cutural Village is er een van. 
 

Activiteiten en onderwerpen in 2018: 
• Ondersteuning van de schildersclub, de 50+ sportgroep en de cursus bodyshape in De Moriaan. 

• Ondersteuning yoga voor ouderen in de Gouden Gunje. 

• Inventarisatie Participatieraad wat de wensen zijn m.b.t. welzijnsvoorzieningen in Wijk aan Zee. 

• Contacten met het sociaal team. 
 

Voortschrijdend beleid 2019-2022 
Het beleid op het gebied van welzijn zal de komende periode afhankelijk zijn van de resultaten van de 
inventarisatie m.b.t. welzijnsvoorzieningen in Wijk aan Zee. Verder zal kritisch gevolgd worden waar 
ondersteuning nodig is voor lopende en nieuwe initiatieven. Ook zal de Dorpsraad samenwerking in het 
dorp, waar mogelijk en wenselijk, bevorderen. 
 
  

http://wijkaanzee.org/beeldkwaliteitsplan-dorpsraad-wijk-aan-zee/
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Exploitatierekening 2018 en begroting 2019      

         

 2018 2018  2017 2017  2019 2019 

 EXPLOITATIEREKENING  EXPLOITATIEREKENING  BEGROTING 

 kosten opbrengst  kosten opbrengst  kosten opbrengst 

         

O P B R E N G S T E N         

Subsidie gemeente Beverwijk  6.357,76   6.245,34   6.400,00 

Rente  0,00   0,23   0,00 

         

K O S T E N         

Bestuurskosten 288,55   728,60   500,00  
Werkgroepkosten 495,40   0,00   500,00  
Vergaderkosten 1.344,10   1.411,25   2.400,00  
Secretariaatskosten 832,53   417,99   375,00  
Administratiekosten 175,00   150,00   250,00  
Website 500,00   500,00   500,00  
Relatiegeschenken 45,00   25,00   100,00  
Bankkosten 133,09   139,39   125,00  
Tekort cursussen 949,05   2.406,20   1.650,00  
Lidmaatschappen en abonnementen 50,00   50,00   0,00  

         

GENERAAL TOTAAL 4.812,72 6.357,76  5.828,43 6.245,57  6.400,00 6.400,00 

         

Resultaat  1.545,04   417,14   0,00 

         
 


