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Aanwezig: Vera van Waardenburg (vz.),  Albert van Lochem (secr.), Evert Hoogewerf (penm.), Mirjam 
Gosen,  Ineke Holtwijk, Onno Honig. 
Afwezig: Hans Dellevoet, Jaap Durge, Linda Valent, Pieter Elzer, Ronald de Kaper. 
 
Publieke tribune: Mendes Stengs, Hans Turlings. 
 

Agendapunten Wat Wie 
1. Opening en vaststellen 
agenda 

 Vera 

2. Vragen publieke tribune 
 

Mendes Stengs: Hoe gaat de Dorpsraad om met de 
raadpleging van de Stichtingsraad inzake de aangifte tegen 
de Tata Steel Directie? 
Vera licht de communicatie met Bart van Wijck toe. Bart 
stuurde de Dorpsraad een e-mail waarin hij de dorpsraad 
de vraag stelt of zij, zonder de Stichtingsraad te 
raadplegen, kan besluiten zich aan te sluiten bij de 
strafzaak tegen de Tata directie?  
Het antwoord is ja. Goede communicatie met de inwoners 
van het dorp is wel een belangrijk aandachtspunt, zeker in 
Corona-tijd waar de vergaderingen digitaal gingen of toen 
er geen/weinig publiek bij de vergaderingen kon zijn.  Aan 
dit onderwerp zal in de Jutter van augustus aandacht 
besteed worden. Het komt ook op de volgende DR agenda. 
 
Sauw Buwalda: Vergunning voor dat waterscooter verhuur: 
-Is er overleg geweest met DR?  
-Welke wethouder is verantwoordelijk? 
-Heeft de vergunningsaanvraag ter inzage gelegen en is er 
een bedenking ingediend door Dorpsraad?  
Antwoord is: Nee er zijn geen documenten gevonden op 
de site van gemeente Beverwijk.  
Vergunning wordt opgevraagd bij de Gemeente Beverwijk. 
Actie: Onno 
 

Vera 

3. Notulen vergadering 
 

juni 2021, (bijlage 1) 
 

Vera 

4. Ingekomen stukken 
 

8 juni t/m 5 juli 2021, (bijlage 2) 
 

Albert 

5. Dorpsraad algemeen: 
1. Toekomstige overleggen 
 
 
2. Diverse 

 
● Overleg met Tata Steel. 

Het overleg  is in juni  ivm onbeantwoorde vragen van Tata 
Steel uitgesteld. De vragen staan nog steeds open, maar 
Ivm alle ontwikkelingen staat de DR open voor een nieuwe 
afspraak.. Tata Steel komt met nieuw datum voorstel. 

● Aangifte tegen Tata Steel Directie 
De DR heeft zich aangesloten omdat zij dit als enige uitweg 
ziet om op te komen voor de gezondheid van de 
omwonenden. Het goede gesprek en andere acties hebben 
tot op heden niet voor verbetering van de leefomgeving 
gezorgd. 

 
Vera 
 
 
Vera 
Vera 
 
 
 
 
 
Vera 
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● Terugkoppeling van gesprek met B&W 

Linda en Vera zijn door B&W uitgenodigd n.a.v. een 
presentatie van Linda aan de bezoekende staatssecretaris. 
Gemeente Beverwijk is verantwoordelijk voor milieu en 
gezondheid en dus ook zij hebben een rol inzake Tata Steel 
en de impact die het bedrijf heeft op de leefomgeving 

● Dorpsfeest 11/09, zien wij hier een rol voor de 
Dorpsraad? 

Niet 11/09 maar het weekend van 4/09! Dorpsraad wil een 
dag met een marktkraam gaan staan met als doel 
interactie met de inwoners van WaZ. 
Wij stellen hier 200 euro voor beschikbaar. 
 

6. Werkgroep Milieu & 
Gezondheid 
 

● Mededelingen t.a.v.: svz projecten, zienswijze 
programma Gezondheid en Luchtkwaliteit, enz. 

1. Programma Gezondheid en Luchtkwaliteit; Dorpsraad 
heeft zienswijze ingediend. 

2. TenneT: Concept inpassingsplan West Beta; Dorpsraad 
gaat zienswijze indienen. Actie: Mirjam 

3. Hans Turlings: Duinbehoud heeft twee zienswijzen 
ingediend. 

 

Ineke, Linda, 
Mirjam, Ronald 

8. Werkgroep Ruimtelijke 
ordening 
 

● Zienswijze Kunstduin Tata Steel 
Tijdens een zitting van de Hoor -en Adviescommissie van 
de Provincie N-H worden partijen die een zienswijze 
hebben ingediend gehoord. Zitting wordt gepland. 

● Aanvraag bijdrage uit het Stimuleringsfonds 
Creatieve Industrie 

Aanvraag is deze week gedaan. Project start eind augustus 
en wordt begeleid door Space en Matters. 
 

Onno 
 
 
 
Onno 

9. Werkgroep Vitaal Dorp ● Reactie geven op plan groenvoorziening van de 
Gemeente? 

Compensatie voor het verlies van 9 hectare groen als 
gevolg van de bouw van het transformatorstation op het 
Tata terrein. Waarom is de Dorpsraad niet gekend in dit 
plan? Eerder was de conclusie dat er binnen de 
gemeentegrenzen geen ruimte was voor compensatie en 
nu blijkt dit wel mogelijk, maar beperkt het zich tot 
Beverwijk! Waarom geen bomen aan de Meeuwenlaan, 
Boothuisplein? Reactie schrijven aan Gemeente. 
Actie: Evert 
 

Evert 

10. Werkgroep 
Milieuherstel 

● Opstart werkgroep Milieuherstel; 
Actie: Evert 
 

Evert 

Afsluiting om 22.00 u   
 


