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Aanwezig: Vera van Waardenburg, Hans Dellevoet, Onno Honig, Mirjam Gosen, Pieter Elzer, Albert 
van Lochem (secr.), Linda Valent, Ronald de Kaper, Kerstin Hogenbirk. 
 
Afwezig:  Evert Hoogewerf, Jaap Durge 
 
Publieke tribune: Nur Tayfur, Theo de Bruin, Greet Cudovan, Hans Turlings, Jan van der Land, Max 
Verlinden. 
 

Agendapunten Wat 
1. Opening en vaststellen 
agenda 

 

2. (Vragen) publieke tribune 
 

Theo de Bruin: Compensatie TenneT voor overlast? 
Digitaal boekje plannen Space & Matter. 
 

3. Notulen vergadering 
 

maart 2022, (bijlage 1), hierbij vastgesteld. 
Terugblik jaarvergadering; Veel positieve reactie op de jaarvergadering. 
Complimenten aan de organisatoren en bijdragen vanuit de werkgroepen! 
 

4. Ingekomen stukken 
 

Periode 6-03 t/m 8-05-2022 (bijlage 2) 

5. Dorpsraad algemeen: 
1. Toekomstige overleggen 
& diverse onderwerpen 
 
 
 

● Tata Steel - Open vizier overleg 10/5 - DR heeft niet deelgenomen 
> nabespreking en uitleg. 

Vera:  DR heeft ervoor gekozen niet deel te nemen aan het overleg. DR is 
overleg met Tata waarbij we op inhoud al verder zijn dan de … 
Ineke: dit is een kans om wederom je punt te maken. Het wordt integraal 
uitgezonde. 
Volgende x wel deelnemen? Onder welke voorwaarden? 
Actie: mail aan Tata opstellen, Kerstin 

● Crowdfunding Schone luchten > hoe staat het ervoor en hoe gaan 
we verder (reflectie op keuze om onze bankrekening beschikbaar 
te stellen) 

Vera: Het lijkt erop dat de Dorpsraad voortrekker is van de crowdfunding, 
maar in feite heeft de DR zijn bankrekening tot einde dit jaar beschikbaar 
gesteld. Neemt niet weg dat de DR de actie/ crowdfunding steunt! 
NIOZ inschakelen voor waterkwaliteit? 

● H2ermes - deelname aan introductiebijeenkomst (bijlage 3) 
H2ermes, wil op Tata terrein een waterstoffabriek bouwen. 

● Vraag om interview door HP de tijd; zij willen een item maken 
over het leven in Wijk aan Zee. Wordt een algemeen stuk over 
WaZ. 

6. Werkgroep Milieu & 
Gezondheid 

● Hoger beroep Wandeloven 25, Warmbandwalserij 2 
DR en ook Tata zijn in hb gegaan tegen de uitspraak van de Rechtbank NH.  

● Maandelijks overleg met OD NZKG 
DR en Frisse Wind zijn maandelijks in overleg met de OD. OD onderzoekt 
of de door FrisseWind.nu geïnstalleerde camera een rol kan spelen bij het 
toezicht op Tata. 
Het belang van de gesprekken met de OD is om de OD te informeren over 
de andere kant van de situatie. 

● Tata Steel - vraag aan ons voor overleg over mogelijkheden mbt 
ophogen Paasduin. (bijlage 4) 
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Het is niet duidelijk over welk duin het gaat en wat de bedoeling is. 
Uitvragen wat de bedoeling is. 
Actie: Hans en Linda (communiceren met Marije) 
 

7. Werkgroep Ruimtelijke 
ordening 
 

● Infoavond PWN m.b.t. parkeerterrein Meeuweweg 
Onno: PWN heeft voor het realiseren van een parkeerplaats zijn oog laten 
vallen op een terrein aan de Meeuwenweg. 
De nieuwe locatie komt de leefbaarheid en het aanzien, de entree van het 
duin, niet ten goede. 
Oude parkeerplaats mag blijven zoals het was, maar PWN wil dit 
teruggeven aan de natuur en de Parkeerplaats realiseren op de nieuwe 
locatie. 
De nieuwe locatie is wat ons betreft not done. Deze grond moet 
beschikbaar blijven voor de Gemeente Beverwijk en niet voor een 
parkeerplaats van PWN! 
Brief opstellen met standpunt DR en deze sturen aan de raadsleden. 
Tevens een persbericht. 
Actie: Hans en Ineke 

● Overleg gemeente m.b.t. vervolg Space & Matters 
De Gemeente nogmaals aansporen dat zij een rol gaan spelen in de 
dorpsontwikkeling. 
 

8. Werkgroep Vitaal Dorp ● Stand van zaken - skatebaan 
Donderdag 12 mei staat de skatebaan geagendeerd op de 
Raadsvergadering. 

● Stand van zaken - weiland 
Geen nieuws. 
 

9. Werkgroep Milieuherstel ● Stand van zaken werkgroep & voorgenomen activiteiten (i.z. mail 
met vraag om projectvoorstellen Ferrum; ingekomen stukken) 

Komt terug op de volgende DR vergadering 
 

Afsluiting om 21:45 u 1e aanvraag is door Elfi ingediend. Hotel aan de Julianaweg wordt als 
eerste aangepakt. 

 
 
 


