
Van: Wim Aardenburg <wapaardenburg@gmail.com> 
Onderwerp: Antw: Artikel NHD 10/09 
Datum: 29 juli 2021 om 17:28:53 CEST 
Aan: Bart van Wijck <hejjvanwyck@ziggo.nl> 
Kopie: Dorpsraad Wijk aan Zee <dorpsraadwijkaanzee@gmail.com> 
 
 
Beste Vera,  
 
Ik ben benieuwd naar de toekomstige acties van de DR tot het betrekken van de betrokken 
dorpsgenoten bij het beleid van de DR. 
De discussie over de overlast van TATA Steel zal mijn aandacht blijven houden, indien er in 
het gesprek met Bart nog relevante informatie beschikbaar komt hoor ik dat gaarne.  
 
Met groet,  
Wim 
 
 
 
Op 28 juli 2021 om 21:43 schreef Wim Aardenburg < wapaardenburg@gmail.com>: 

Beste Vera,  
 
Vooralsnog wil ik mijn waardering uiten voor het werk van de DR. Het is een breed scala van 
activiteiten waarin jullie opereren en met al die specialistische onderwerpen is het, denk ik, 
ook moeilijk om voor al dat werk gemotiveerde vrijwilligers te vinden en te behouden. 
 
Terug naar de start van onze mailwisseling.  De dorpsraad vertegenwoordigd in Wijk aan Zee 
zowel de jonge als oudere bewoners. Om al deze Wijk aan Zeeërs te bereiken en bij 
onderwerpen te betrekken de volgende suggesties om over na te denken. 
 
- Plaats een artikel in de Jutter met de vraag aan Wijk aan Zeeërs die het dorp een warm hart 
toedragen en ook een mening hebben, zich te melden bij de DR door  het sturen van een 
mail of telefonisch bericht.  Dit zou je een drietal uitgaven van de Jutter kunnen herhalen om 
een zo breed mogelijke achterban voor de "rugdekking" te creëren.  Misschien zou je deze 
groep later tijdstip kunnen vragen naar hun naam leeftijd en hoelang zij in W a Z woonachtig 
zijn ??.   
- Voor elke DR vergadering stuur je deze personen per mail een agenda, dan kunnen 
dorpsgenoten die iets willen vertellen over een agendaonderwerp dit op een vergadering 
naar voren brengen en stuur deze groep na elke vergadering ook een verslag. 
- Bij belangrijke onderwerpen TATA Steel-, Nieuwbouwplannen Heliomare-, Sociale 
woningbouw en besluitvorming bestemmingsplannen enz de vraag aan deze bewoners om 
over het onderwerp via mail hun mening te geven om zou wat statistisch cijfermateriaal te 
verkrijgen en zo een stuk democratische besluitvorming te bevorderen.  
 
Met betrekking tot de hinder in het dorp door TATA Steel. Er zijn in WaZ voor- en 
tegenstanders met betrekking tot de hinder van deze fabriek. De wat oudere Wijk 
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aan Zeeërs zullen daarover een mildere mening hebben, doordat deze fabriek als belangrijke 
werkgever in de regio, zich in het verleden heeft gemanifesteerd als een stabiele werkgever 
met een sociaal gezicht voor zijn werknemers. Denk aan het Wenckebachfonds en in het 
verleden de mogelijkheid om voor een gering bedrag (in het buitenland) op vakantie te gaan. 
Ikzelf kwam in 1987 voor het eerst bij dit bedrijf binnen als medewerker van een 
"buitenfirma" en stond verbaasd over het grote aantal dorpsgenoten welke ik daar 
tegenkwam als medewerker van zowel toen nog Hoogovens en ook bij 
buitenfirma's.                    
 
Dat oudere dorpsgenoten minder vaardig zijn op de toetsenborden van de socialmedia, 
geeft ook aan dat zij zich minder in de media laten gelden, maar daar wel een mening 
hebben is ook mijn ervaring in het dorp.  
 
Beste Vera dit zijn heel wat gedachten, maar wel een manier denk ik om de DR wat meer te 
profileren als de Dorpsraad van alle Wijk aan  Zeeërs. 
 
Met groet,  
Wim Aardenburg  
 
 
 
Op di 20 jul. 2021 om 17:42 schreef Dorpsraad Wijk aan Zee 
< dorpsraadwijkaanzee@gmail.com>: 
Beste Wim, 
 
Dank je wel voor de suggestie. 
In het licht van draagvlak en rugdekking snijdt jouw perceptie zeker hout. Kennelijk voorzien 
onze huidige communicatiekanalen(website, open vergadering, jutter) onvoldoende in een 
goede communicatie richting ons dorp en ook weer terug naar ons als DR. 
De Coronamaatregelen die ons tot digitaal werken hebben gemaand afgelopen jaar hebben 
daarbij ook niet geholpen. 
 
Zoals altijd zijn wij vrijwillig en gedreven aan het werk en meer dan bereid om met iedereen 
het gesprek aan te gaan (met Tata Steel, Tennet, Provinciale Staten, Gemeenten, GGD en 
natuurlijk dorpsgenoten en mensen buiten het dorp met hetzelfde of een ander standpunt) 
Dit doen we dan ook frequent. Nav Barts opiniestuk in de krant en zijn mail aan ons,  waarin 
hij pleit voor het goede gesprek, hebben wij hem hiervoor zelf maar uitgenodigd. Dit gesprek 
heeft afgelopen vrijdag plaatsgehad. 
In principe vinden wij het fijn om mensen te ontmoeten op de maandelijks DR vergadering. 
Maar natuurlijk zijn we ook tussentijds en persoonlijk te benaderen. De meeste van ons 
werken (fulltime) naast hun bezigheden voor het dorp, dus dat vraagt soms wel wat 
planning.  
 
Wat wij ook graag doen is kennis en ervaringen - die de raad afgelopen 25 jaar heeft 
opgedaan - met een ieder delen, zodat standpunten rijk gevoed en onderbouwd kunnen zijn 
met feiten, kennis en ervaring.  
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Deze kennis hebben wij natuurlijk al die jaren ook ‘gewoon’ gedeeld tijdens vergaderingen, 
brieven en notulen, Jutter en wat niet meer, maar ik kan me voorstellen dat niet iedereen 
die altijd tot zich heeft kunnen nemen.  De eerlijkheid gebeid mij ook te zeggen: het is 
complexe materie. 
 
We hopen dat de Coronasituatie ons toestaat om in september 2021 een Instuif te 
organiseren waar we dit soort en andere zaken ‘live’ kunnen bespreken. Alle dorpsgenoten 
uitgenodigd, ook de verschillende stichtingen. Facts en figures mogen hierin niet ontbreken 
o.i. 
 
Zoals je wellicht hebt kunnen volgen hebben we als DR een verklaring afgegeven (voor de 
volledigheid sluit ik deze nog even bij). Misschien ben je ermee bekend, maar evengoed 
noem ik het even:  het is niet het geval dat de DR namens alle dorpsgenoten 
(=stichtingsraad) aangifte doet. De DR doet namens het bestuur (de leden van de dorpsraad) 
aangifte. 
 
Het straalt natuurlijk wel af op het dorp daarvan zijn we ons bewust zoals je in de verklaring 
kunt lezen. 
Daarnaast hebben we een vraag en antwoord in de Jutter gepubliceerd (sluit ik ook even bij). 
 
Of er een rechtzaak komt zal het OM verder bepalen. Daarnaast staat het elke dorpeling en 
inwoner van de IJmond natuurlijk vrij om zelf wel of geen aangifte te doen en er een eigen 
standpunt op na te houden. 
 
Ter illustratie deel ik graag deze nieuwsberichten, dit zijn alleen maar de berichten van 
afgelopen week (14/7 tot nu). 
 
Recente ontwikkelingen: 
https://www.noordhollandsdagblad.nl/cnt/DMF20210713_57942944 
https://www.ijmuidercourant.nl/cnt/dmf20210715_60573569?utm_source=google&utm_m
edium=organic 
https://odnzkg.nl/last-onder-dwangsom-voor-tata-staal-vanwege-lozing-kwik-en-andere-
zzs/ 
https://www.volkskrant.nl/nieuws-achtergrond/dwangsom-tata-steel-voor-het-illegaal-
lozen-van-kwik-in-het-rioolwater~b7629abc/ 
 
Reactie Tata (beter laat dan nooit,..of….wederom pas actie na handhaving/ juridisch 
ingrijpen) 
https://omgeving.tatasteel.nl/nieuws/2021/reactie-tata-steel-op-last-onder-dwangsom-
lozing-kwik.html 
 
 
Met vriendelijke groet en hopelijk tot spoedig ziens. 
 
Vera 
(Voorzitter Dorpsraad) 
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Op 19 jul. 2021, om 22:03 heeft Wim Aardenburg < wapaardenburg@gmail.com> het 
volgende geschreven: 
 
 
Beste Bart en leden van onze Dorpsraad, 
  
Ik ben het volkomen eens met betrekking tot het gestelde in het artikel van 10 juli j.l. in het 
NHD over prangende vragen met betrekking tot zaken die spelen in Wijk aan Zee. 
De inzet van de Dorpsraad voor een leefbare en gezond Wijk aan zee heeft alom mijn 
waardering maar soms zijn er onderwerpen  die vragen om "rugdekking" vanuit het dorp. 
Geruime tijd geleden werd er na de gemeenteraadsverkiezingen, mailadressen gevraagd 
door de Dorpsraad met als doel de meningen in het dorp te peilen. Ik heb toen  mijn 
mailadres doorgegeven, alleen hebben mij via dit medium nooit vragen daaromtrent bereikt. 
Ik zou er voor willen pleiten wederom een oproep te doen om mailadressen te verzamelen 
om voor principiële zaken die er in het dorp leven de mening van dorpsgenoten te peilen 
door middel van een  enquête. 
 
Met groet,  
Wim Aardenburg 
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