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Aanwezig: Vera van Waardenburg (vz.), Jaap Durge (vvz.), Albert van Lochem (secr.), Evert 
Hoogewerf (penm.), Pieter Elzer, Mirjam Gosen,  Ineke Holtwijk, Onno Honig, Ronald de Kaper, Linda 
Valent, Yvonne Schaafsma (not.) 
Verhinderd: Sauw Buwalda , Hans Dellevoet, Barbara van Slooten.  
Publieke Tribune: Bart van Wijck, Peter Weel, Leela Kraaijeveld, Kees Vroonhof. 
 
 

Agendapunten Wat 
1. Opening en vaststellen 
agenda 

De voorzitter opent de vergadering. 
Toevoeging/aanpassing aan de agenda: geen 
De agenda wordt vastgesteld. 

2. Vragen publieke tribune 
 

Barbara van Slooten, Hotel Mare Sanat – verhinderd 
Geen vragen van de publieke tribune.  

3. Notulen vergadering 
 

November 2020  (bijlage 1) 
  
pagina 2: jaarvergadering is nog niet ingepland. 
pagina 3: actie Vera/Albert brief opstellen is komen te vervallen. 
 
De notulen worden vastgesteld.. 

4. Ingekomen stukken 
 

4 november t/m 5 december 2020, (bijlage 2) 
 
Trudy de Kruif Welboren – kritische email verstuurd naar de DR.  Ineke: 
graag reactie schrijven namens de DR, op vragen en reactie zoals deze.  
Sommige mensen hebben keuzes om hier te gaan wonen. Maar het 
ontslaat TATA niet van de plicht om overlast voor mens en milieu te 
voorkomen. De DR vindt niet dat TATA moet sluiten. Dat heel duidelijk 
maken. Weerleggen van de foutieve informatie. DR is wel voor sluiting 
van de Kooks2 fabriek. De polarisering verminderen. Het zou geen strijd 
moeten zijn tussen ’oud en nieuw’, \  ‘werknemers t.o. niet werknemers’  
etc. Een niet polariserende boodschap. Waar zijn we van en waarom 
doen we dit. Een ‘vraag en antwoord’ stuk in de Jutter.  
En mevr. De Kruif Welboren uitnodigen voor een gesprek: [Actie Vera 
iom Pieter] 
 

5. Dorpsraad algemeen: 
 

Mededeling: Sauw Buwalda heeft aangegeven dat hij per direct stopt met 
de DR. Hij is bereid om adviseur te blijven. Beschikbaar voor actief 
stukken meelezen en/of meeschrijven. Heeft een grote mijlpaal behaald 
nu, en voelt tijd om te stoppen.  
 
Werkgroep milieu wordt hiermee wat dunner.  Pieter wil een andere rol 
binnen de DR.  
Voorstel: de werkgroep milieu en de werkgroep gezondheid weer 
samenvoegen tot één werkgroep. Zoals het voorheen ook was?  
Maar wel met duidelijke taakverdeling tav milieu en gezondheid. Om snel 
te kunnen blijven schakelen. Veel gaat organisch qua samenwerking. 
Aandachtsgebieden verdelen en dragen. De raad gaat akkoord. 
Ronald de Kaper geeft aan zich wel te willen toevoegen tot de werkgroep 
Milieu. En een overdracht met Sauw doen. [actie: Ronald] 
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1. Toekomstige overleggen 
 
 
 

Overleg Burgemeester/Wethouders (B&W, nav van hun weinig 
inhoudelijke reactie op onze brief met vragen in juni 2020).  
Besluit: er moet nog een kort antwoord. Dit betekent een herroeping van 
besluit van 2 vergaderingen terug waar we hadden besloten om niet 
meer te reageren;  “we gaan niet in gesprek omtrent dit onderwerp, en 
maken een schriftelijke reactie”. De brief geeft geen voeding voor een 
vervolggesprek”. (Actie: Albert en Vera 
 
Gesprek geweest met Olthof: er komt een vervolgoverleg volgende week 
(Mirjam/Linda, samen met Dirk Weidema, en de OD NZKG).  
 
Moriaan: er staat (nog) geen overleg gepland.  
 

2. Divers 
 

Jaarvergadering 2020 
DB stelt voor: uitstel richting voorjaar 2021 en zoekt uit wat 
gecommuniceerd dient te worden > Jutter januari. 
Deze week is deadline voor Jutter januari. [Actie Albert, voor aanlevering 
aan de Jutter en met o.a. verwijzing naar de website].  
 

 Terugkoppeling overleg Dorpsraad - Tata Steel 17-11 
(bijlage 3 - DR-verslag). Het verslag dat is gemaakt is het verslag van de 
DR’s zijde. Dit verslag is een openbaar verslag van het overleg. Er wordt 
ook door TATA een verslag gemaakt. TATA wil een meer algemeen/ 
zakelijk verslag. DR wil graag een inhoudelijk gespreksverslag. Hierover 
wordt geen overeenstemming bereikt tussen TATA en DR. Afgesproken is 
dat ieder zijn eigen verslag maakt wat openbaar mag zijn en dit ook 
deelt.   
 

 Terugkoppeling van overleg over Stadsimago Beverwijk en de rol/positie 
van Wijk aan Zee. Nieuwe opstart op verzoek van de gemeente 
Beverwijk.  
Gesprek met Jeroen Limmen (strand), Philip v Noort (weiland en 
verenigingen) en Vera v W (Dorpsraad) met extern adviesbureau Identity 
matching: Paulus Emden Huitema en Ellen Honig, op initiatief van de 
gemeente. Wordt vervolgd. 
 

 Oliebollenactie - stand van zaken - geld nodig? 
Benaderd door Bob Vos, de visboer: voorstel: voor ouderen in het dorp 
oliebollen bakken en langsbrengen. Uitdaging: een lijst van 
alleenstaanden/ouderen.  Mogelijk via Horst Heydenreich. 
 
Aanvraag gehonoreerd. DR doneert aan Bob Vos voor deze actie, 
maximaal 250 euro. Met een informatiebulletin van de DR. 
 

 Vraag Pieter: nieuwe Invulling eigen rol, voorstel:  versterken digitaal 
platform (knappe website met in het oog springende positie voor 
actualiteiten, mogelijkheden voor interactie)? Geen rol meer in 
werkgroep milieu. Wel drager hiervoor zijn, als tijdelijk project. Rob 
Hermans contacten (website bouwer).  
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6. Werkgroep Milieu & 
Gezondheid 
 

Kennis genomen van Zeester-plan, strekking is: 
Kooksfabriek 2 dicht, mogelijk over 4 jaar. CO2 besparing. En dat zou 
zoden aan de dijk zetten qua uitstoot, gezondheid en milieu.  
CO2 op Zee betekent dat er onverminderd CO2 uitstoot plus rest van de 
uitstoot blijft.  Peter Zonneveld heeft dit plan toegelicht.  
‘CO2 op Zee’ plan loopt al, terwijl dit qua gezondheid niet veel gaat 
opleveren. Het Zeester plan beoogt veel sneller en progressiever te zijn, 
maar krijgt op dit moment nog niet zoveel aandacht.  
Er is 2 miljard voor nodig.  FNV steunt dit plan.  
Voor CO2 op Zee plan is grote subsidiepot beschikbaar gesteld.  
 

 Gesprek Tata-ouders (DR toehoorder).  
Ouders in gesprek met o.a. Marco Workel en Donald Voskuil en Marije 
Dijksma van TATA. Ouders hebben gevraagd om gesprek over 2-3 
maanden met een toezegging van duidelijke verbeter acties.  
 

 Inhoud besloten klankbordgroep RIVM blijkt bekend bij Tata en wordt 
verdraaid. 
TATA heeft TNO een opdracht gegeven voor onderzoek.  
Klankbordgroep is besloten. Geen podium voor TATA. 
En verzocht om rectificatie op de website van TATA over dit onderzoek, 
dat het op verzoek van de klankbordgroep zou zijn. 
 
Resultaat op de veegmonsters komt waarschijnlijk in juni. Zo’n 450 
veegmonsters.  

 Investering TATA: 300 miljoen investering is toegezegd. 
Duiden wat er nu gebeurd is: 100 miljoen van de roadmap (uitgesmeerd 
over 10 jaar). 150 voor de Denox (pellet). En tot 50 miljoen voor de 
kooksfabriek, geeft vermindering van geuroverlast 
ILT zaak: vergunning op Hoogoven7 is ongeldig verklaard. Provincie kan 
de teugels aantrekken. 
De maatregel mbt Denox wordt in de vergunning opgenomen.  
Vermindering van stikstof. Het gaat ook schelen in Loodemissie.  
De zorgen zijn hiermee niet de wereld uit. 
Voorstel: in klein verband plan goed bekijken en vervolg strategie 
formuleren: Wat is er wel bereikt, en welke problemen zijn hiermee nog 
niet opgelost? (Actie werkgroep G&M) 
Onverminderd druk blijven zetten op serieus aanpakken schoon en 
duurzaam ondernemen.  Er zijn vragen gesteld aan TATA, met Olthof in 
de c.c. over o.a. zaken die er nog missen.  

8. Werkgroep Ruimtelijke 
ordening 
 

●  

9. Werkgroep Vitaal Dorp 
 

Terugkoppeling gesprek met Annabel Aardenburg inzake 
dorpsontwikkeling (bijlage 4). Annabel is de aanjager geworden. 
Speerpunt nu: de jongeren erbij betrekken. Mensen onder de 40 
ontbraken nog bij de totstandkoming van het dorpsplan. 
www.dorpsplanwaz.nl  
 
Alle stakeholders houden zich nog beetje op de vlakte.  
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DR stuurt aan op samenwerking tav R.O.  
 

10. Werkgroep 
Milieuherstel 

geen nieuws 

Afsluiting om 22.00 u De voorzitter dankt alle aanwezigen bij deze wederom openbare online 
vergadering (via ZOOM) en sluit de vergadering.  

 


