Notulen Dorpsraad vergadering
woensdag 14 okt 2020, De Moriaan

Aanwezig: Vera van Waardenburg (vz.), Jaap Durge (vvz), Albert van Lochem (secr.)(not.), Evert
Hoogewerf (penm), Sauw Buwalda, Hans Dellevoet, Mirjam Gosen, Ineke Holtwijk, Linda Valent,
Pieter Elzer, Ronald de Kaper
Afwezig: Yvonne Schaafsma, Onno Honing, Stijn Kroezen
Publieke tribune: Jannet Pieters, Kelly Uiterwijk, Kees Vroonhof, Jan vd Land, Peter Weel, Cees
Hamers

Agendapunten

Wat

1. Opening en vaststellen
agenda

Voorzitter opent de vergadering en heet iedereen welkom

2. Vragen publieke tribune

Jan vd Land spreekt zijn verontwaardiging uit over de brief van de
Dorpsraad aan B&W over ruimtelijke ordening in Wijk aan Zee.
Zie punt 5. Dorpsraad algemeen.

3. Notulen vergadering

September 2020, bijlage 1
Geen opm.

4. Ingekomen stukken

3 september t/m 8 oktober 2020, Bijlage 2

5. Dorpsraad algemeen:
1. Toekomstige overleggen

Gesprek met College van B&W aangaande ruimtelijke ordening in Wijk
aan Zee, bijlage 3

2. Divers

Jan vd Land is ontsteld over toon en eigen route DR. Aantal van de
stakeholders van de stuurgroep staat niet achter de brief van de DR, zegt
hij, het voelt als dat DR achter hun rug om handelt, ipv gezamenlijk
optrekken. Handelswijze DR vinden zij namens het bestuur van de
Moriaan niet correct.
Reactie DR: Het is niet de intentie vd DR geweest om achter de rug van de
stuurgroep om te handelen. DR is uitgenodigd door Heliomare om kennis
te nemen van de bouwplannen op het terrein bij Heliomare en de
mogelijkheden die dit kan bieden aan het dorp om initiatieven te
combineren op het vlak van gezondheid en welzijn, wonen en onderwijs.
De Moriaan is hierin ook een denkbare partij evenals de Vrijheit, het
gezondheidscentrum en de ontwikkelingen die voortkomen uit het
welzijnsonderzoek.
Het was netter geweest om de stuurgroep die geïnitieerd is door de
Moriaan vooraf te informeren over onze actie, hier is helaas niet aan
gedacht. De DR streeft naar leefbaarheid en gezondheid in het dorp daar
hoort ook het nadenken over de leefomgeving bij. Vanuit die gedachte is
het initiatief tot de brief voortgekomen.
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Overleg DR - Tata Steel, voorstel Tata is dinsdag 10/11 of 17/11. Onze
voorkeur gaat uit naar 17-11.
Graag agendapunten aanleveren.
Wie nemen deel aan het overleg? Vera, Ineke, Albert, ….
Jaarvergadering 2020, op welke manier gaan we deze houden?
Levendige discussie, voor nu wordt gedacht aan een digitale versie. Pieter
werpt zich op als initiator. Er zijn allerlei ideeën, dit wordt nog verder
uitgewerkt.
Nieuwe leden Dorpsraad
Vera heet de nieuwe van de DR leden; Ronald de Kaper en Stijn Kroezen,
welkom.
6. Werkgroep Milieu &
Gezondheid

● Rechtszaak BBT 65 windverhitter (en BBT 35 ) 15/10
Beroep is 2018 ingediend.
Waar beroep tegen aangetekend? Tegen het feit dat G.S. van N-H heeft
besloten een hogere uitstoot van stikstof bij Hoogoven 7 / BBT 65 toe te
staan dan de EU-norm voor deze installatie voorschrijft.
G.s. heeft de mogelijkheid de vergunning aan te scherpen.
Onze wil is herziening van de Revisievergunning van …
●

SPPS Tata naar sinter / pellet / hoogovens onderzoeksopdracht
G.S. van N-H.

● Gesprek GGD
Linda: gesprek met GGD. Doel: dat GGD zich duidelijker, krachtiger
uitspreekt over wat zij constateren.
Ander onderwerpen van gesprek: Veiligheid, dat veiligheid hoger op de
agenda van de GGD komt en de inwoners van de gemeente, in geval van
een incident, niet afhankelijk zijn van Tata.
Punt van overleg voor overleg met Tata: de meldplicht voor Tata om
datgene wat bij de bron wordt gemeten, direct wordt gemeld bij ODNZKG
● Beroep vergunning Warmbandwalserij 2, bijlage 4
Zie vorige vergadering. Is er aanleiding om in beroep te gaan? Toename
van productie leidt tot overlast voor milieu en gezondheid.
Sauw: Vergunning biedt ruimte voor meer productie.
Doel van het beroep is aandacht vragen voor Gezondheid!
● Kennismaking omgevingsmanager ODNZKG
Wg Gezondheid neemt dit op zich.
●

Gesprek gemeente beverwijk nav GGD rapportage
kankerindcidentie en meetrapportage luchtkwaliteit
Linda: heeft aandacht besteed aan de gang van zaken inzake de
Aanbiedingsbrief.

2

Notulen Dorpsraad vergadering
woensdag 14 okt 2020, De Moriaan

Peter Weel: Wil je dat een brief door de raad wordt gezien, dan expliciet
aan de Raad richten.
● Gesprek met Provincie over meetrapport luchtkwaliteit
Met Olthof en Dave de Jonge. Gaat over invloed Tata op meetgegevens
8. Werkgroep Ruimtelijke
ordening
9. Werkgroep Vitaal Dorp

●

Opvolging Dorpsontwikkeling - volgt.

● Afvalplan Wijk aan Zee
Nav contact met Sharon van der Spek: containers gaan op slot, pasjes
worden door gemeente verstrekt. Zie door Evert aangeleverde tekst.
● Nieuwe lantaarnpalen geplaatst op diverse plaatsen in het dorp.
●

Status nieuw bushokje?

● Dorpsplan.
Het Dorpsplan is allesomvattend. De werkgroep, waarvan de DR, Ronald
de Kaper, Cees Hamers en leden uit het dorp deel uit maken, stuurt de
aanjager aan. De aanjager wordt binnenkort door de gemeente
aangesteld.
Dit als onderwerp voor de Jaarvergadering!
10. Werkgroep
Milieuherstel
Afsluiting om 21.40u

Ivm beperkingen kunnen we in de Moriaan verblijven tot 22u. De
vergadering wordt eerder afgesloten ivm een kort besloten deel. Er kan
helaas niet geborreld worden.
Rondvraag
Ineke vraagt input voor stukken in de Jutter
Vraag en antwoord in de Jutter? (om de inwoners van ons uit te
informeren)
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