
	  

 
Concept verslag vergadering Dorpsraad 

  

  Woensdag 9 april om 20.00 uur in de Moriaan 

1. Opening 

 1.1 Afwezig: Sauw; Hans 

 
1.2 Mededelingen  

Welkom aan de goed gevulde publieke tribune, aan de genodigde sprekers, en bij 
voorbaat dank voor de voorbereiding van de filmvertoning. 

 
1.3 Publieke tribune 

Vanuit de publieke tribune wordt gevraagd om in te gaan op de ingekomen brief mbt de 
overlast van kooksovengassen in het dorp. 
Daarnaast is er belangstelling voor de geagendeerde punten. 

 

1.4 Kunst & Cultuur:  film Wijk aan Zee Schaakdorp  
De film is een artistiek product, made in Wijk aan Zee. De film toont een sfeerbeeld langs 
de lijnen van de historie van het steeds prestigieuzer Hoogovens/Corus/Tata 
schaaktoernooi, en de ontwikkeling van Wijk aan Zee tot een Mekka voor schakers. 
Folklore en cultuur ontwikkelen zich. Als sluitstuk spreekt de directeur van Tata dat het 
toernooi de vleugels uit slaat naar Amsterdam en Eindhoven. 
 
Conclusie: Het toernooi en het hele schaak en cultuurgebeuren daaromheen is van grote 
waarde voor Wijk aan Zee. De film onderbouwt het besluit van de Dorpsraad om meer 
aandacht aan dit evenement te gaan besteden (zie ook 2.2.) 

 

1.5   Wijkcoördinator (Marc Kouwenhoven)  
 

• Terugkoppeling Wijkgericht Werken 2.0. 
Gert Geertsma trapt af met een terugblik op de gespreksronden waarin aangekondigd werd dat 
de wijkraden zelfstandig zouden moeten gaan functioneren. Wijk aan Zee was toen een 
uitzondering, want de Dorpsraad functioneerde al zelfstandig. Vooralsnog lijkt de kanteling 
geslaagd, want 8 van de 9 groepen hebben dit goed opgepakt. 
Wijk aan Zee heeft indertijd, net als anderen, de slechte response op meldingen aan de orde 
gesteld. Gert koppelt nu terug dat organisatorische maatregelen zijn genomen. Onder andere 
door Brenda Keur aan te wijzen voor telefonische response, en het doorgeven aan het service 
team. Per 1 februari j.l. is de nieuwe opzet effectief. Of dit goed werkt zal nog moeten blijken. 
 
Marc geeft vervolgens aan dat het Wijkgericht werken 2.0 ook inhoudt dat 1 a 2 thema 
bijeenkomsten per jaar gepland zullen worden. Het eerste thema zal gaan over handhaving. 
Op de vraag of de Dorpsraad issues kan aandragen volgt: 
- 24/7 bereikbaarheid 
- de raadsleden zullen nadenken en via de secretaris eventuele andere onderwerpen inbrengen. 
	  

• Stand van zaken afstudeeropdracht Bosweg: dit onderwerp wordt verdaagd tot Mei. 
	  

• Op uitnodiging van de werkgroep RO is Arthur de Boer aanwezig om toelichting te geven over 
het proces dat moet resulteren in een nieuw bestemmingsplan. Er is gevraagd om met name in 
te gaan op de wijze waarop de dorpsbewoners in dit proces betrokken kunnen worden.	  



	  

Arthur schetst kort de gang van zaken vanaf de witte sokkenbijeenkomst tot het tot stand komen 
van een “out-of-the-box-plan” dat helaas ook buiten vrijwel alle wettelijke grenzen viel. Wijk aan 
Zee heeft te maken met zowel zware industrie contouren als met gedefinieerde milieu 
(beschermde) gebieden en voorschriften. De creatieve consultants en de werkgroep- en 
klankbordgroepsessies met dorpsbewoners hielden daar onvoldoende rekening mee.  
Arthur, die zichzelf met wat humor introduceert als 3e vaandeldrager van dit dossier, is nu 
begonnen met het afronden van een concept Gebiedsvisie.  
Er is bewust gekozen voor het model van “Gebiedsvisie” als schakel tussen Structuurvisie (wat 
abstracter, maar MER-plichtig) en het Bestemmingsplan (concreet en scherp wettelijk 
gekaderd). 
Arthur laat informeel de tekening bij de concept gebiedsvisie zien. Het proces dat nu volgt is: het 
voorleggen van deze concept gebiedsvisie aan het college. Bij goedkeuring daarvan zal een 
inloopavond voor de dorpsbewoners worden georganiseerd, waarna de gebiedsvisie afgerond 
en formeel besloten zal worden. Dit is dan de basis voor het uitwerken van een nieuw 
bestemmingsplan dat de wettelijke procedure voor bezwaren (nu “zienswijze” geheten) zal 
volgen. 
 
Er ontstaat een discussie over het vraagstuk hoe dorpsbewoners echt betrokken kunnen 
worden, en hoe er gezorgd kan worden dat de inbreng van dorpsbewoners representatief is. 
De Dorpsraad geeft aan dat de mensen voorafgaand aan de inloopavond echt goed 
geïnformeerd moeten worden over: 
- wat een gebiedsvisie inhoudt 
- welke vaste, realistisch onveranderbare, elementen in het concept vastliggen 
- op welke punten er keuzevrijheid dan wel creativiteit aan de orde is 
Het is iedereen duidelijk dat het niet eenvoudig is om goed geïnformeerde, gemotiveerde 
dorpsbewoners bij het proces van de gebiedsvisie te betrekken. Toch insisteert de Dorpsraad 
dat dit een kernpunt in het proces moet zijn. 
 
Afgesproken wordt dat Arthur met een delegatie van de Dorpsraad in gesprek zal gaan om de 
informatievoorziening van dorpsbewoners ruim voorafgaand aan een inloopavond vorm te 
geven.  
Arthur geeft aan dat hij denkt dat, na passeren van het college, het voorleggen van het concept 
voor een inloopavond in mei zou kunnen gebeuren.  
 
Arthur zal een afspraak met de Dorpsraad maken voor het gewenste overleg. 
	  

 

 

1.6 Wijkagent (Aart van Oostveen) 
  

Op veiligheidsgebied stelt Aart drie zaken aan de orde: 
• 1) de baldadige autovernielingen in de Burgemeester Rothe straat. Dit is uitgezocht 

en blijkt een dorpsintern uit de hand gelopen situatie te zijn geweest. De daders zijn 
aangesproken. 

• 2) er gaan groepjes buitenlandstalige klusjesmannen rond. Deze bellen spontaan aan 
om hun diensten te verkopen. Aart meldt dat er klachten zijn van afzetterij door 
extreme meerwerk facturen. Pas op !  Info naar Jutter [actie Luuth] 

• 3) in de gemeente blijft sprake van “babbel trucks” (oplichterij). Dit kan ook in Wijk aan 
Zee voorkomen. 

Verder is het veiligheidsbeeld goed. 
 

 1.7 Heliomare (Marije Pronk) 
Geen bijzonderheden 



	  

 
  

2. Bestuurszaken (Dagelijks Bestuur) 

  
2.1 Notulen Dorpsraad 

Behoudens een schriftelijke aanvulling vd voorzitter goedgekeurd 

  

2.2 Actielijst 
 

- Voortgang Overleg TATA mbt overlast 
Vrijdag 11 april vindt een vervolggesprek plaats. Er is een protocol van afspraken, en 
verwacht wordt dat de voortgang besproken zal worden. Ook tont TATA zich 
belangstellend voor nieuwe bevindingen van de Dorpsraad. (zie ook punt 2.3) [ actie 
DB] 
 

- Brief PWN op discussie over oplossingen wandelaarsprobleem 
De	  Dorpsraad	  is	  verbaasd	  over	  de	  reactie	  van	  de	  PWN.	  Men	  reageert	  in	  het	  geheel	  
niet	  op	  de	  suggestie	  van	  de	  Dorpsraad	  om	  het	  probleem	  van	  wildwandelaars	  met	  en	  
zonder	  honden	  op	  een	  natuurlijke	  manier	  op	  te	  lossen.	  	  
De	  secretaris	  zal	  een	  brief	  sturen	  waarin	  deze	  verbazing	  wordt	  uitgedrukt.	  [actie	  
Luuth]	  
 

-‐	  voortgang	  werkgroepformering	  inbreng	  Dorp	  in	  Schaak-‐eventweken	  
De	  filmvertoning	  heeft	  de	  urgentie	  van	  dit	  initiatief	  onderstreept.	  Hoewel	  nog	  gen	  
groep	  is	  geformeerd	  zal	  dit	  naar	  verwachting	  van	  de	  voorzitter	  nog	  voor	  de	  zomer	  
gebeuren.	  [Actie	  PetervW]	  
	  

- Status	  overleg	  over	  hekwerk	  dorpsweide	  
   Hans is er door omstandigheden niet aan toegekomen om het afrondende overleg en 
de communicatie met de Gemeente te realiseren. [actie Hans/Peter] 
 

  

2.3 Ingekomen stukken 
Naast de reeds verzonden stukken zijn recent de volgende mails binnen gekomen en 
beantwoord: 

• Zorgen over plaats meetpunt (doorgegeven aan milieugroep) 
• Klacht overlast TATA (verwezen naar meldpunten) 
• Aanbod marterharen kwasten (naar Ezels en kwasten) 
• Sponsorvraag voor veiligheidshesjes (ondernemers hebben individueel 

gereageerd) 
• Onbegrip over standpunt Dorpsraad inzake ontsluiting Noordpier (uitleg gegeven) 
• Parkeeroverlast (uitleg van afspraken met ondernemers gegeven) 

 
De ingekomen brief over “Overlast Kooksovengassen en regional Warmtenet” wordt ter 
bespreking opgevoerd: 
“Er wordt een systematisch overzicht geschetst van ruime milieu/productie vergunningen 
mbt Kooks en Ijzer en Staal. Het blijkt dat de vergunde productiecapaciteit Kooks ver 



	  

uitgaat boven wat er nodig is voor zowel de vergunde ijzer productie als de (lagere) 
feitelijke ijzer productie.  
Kooks wordt blijkbaar “over”geproduceerd met het doel dit te verkopen. Daarbij komt dat 
het vermoeden bestaat dat deze overproductie ook wenslelijk is voor de plannen om een 
warmtenet te bouwen. Kooksovengas kan daar immers voor gebruikt worden. 
 
Het dorp heeft ernstig te lijden van de emmissies van de Kooksovens (geur/stank, 
benauwdheid etc.). Het is zo erg dat slaap door de stank onderbroken wordt.  
 
Stelling: De kooksbereiding zou beperkt moeten worden tot wat strikt noodzakelijk is voor 
de ijzer en staalbereiding. Overproductie is in deze omgeving ontoelaatbaar omdat de 
milieukosten (indien bepaald) feitelijk te hoog zijn.  

 

  
2.4 Financiën 
  

- geen issues  
  

 

2.5 PR en Communicatie 
 
 -   Bijwerken website 

- Afspraak maken met Marije: op een maandag of woensdag ochtend [actie Luuth] 
 

 

2.6 Overige zaken 
 - Beleidsplan / jaarplan 2014 (input op 1e concept)  

Er is nog niet gereageerd. Het plan zal aan de Stichtingsraad worden voorgelegd 
(mei), dus voor de volgende vergadering is eventuele input vereist. Anders melden 
dat tekst akkoord is. [actie werkgroepen] 
 

- Wijzigingen dagelijks bestuur (aftreden Peter) 
    Dit was de laatste vergadering met Peter als voorzitter. De vice voorzitter, Jeroen, 

volgt hem tot de Stichtingsraadvergadering op. Voor dat moment moet een 
nieuwe kandidaat voorzitter gevonden worden. [actie allen] 
 

- reacties op flyer aankondiging Stichtingsraad vergadering en kandidaatstelling 
Er zijn vooralsnog 3 nieuwe kandidaten cq belangstellenden: 

- Bart Schram 
- Peter Duin 
- Martthieu	  Niesten	  

Het	  DB	  zal	  met	  elk	  nader	  kennismaken	  en	  wederzijds	  zal	  informatie	  worden	  
uitgewisseld.	  Het	  bestuur	  is	  blij	  met	  de	  belangstelling.	  
	  	   

- Organisatie jaarvergadering Stichtingsraad 
    Daar TATA een informatieavond zal beleggen voor alle dorpsbewoners, wordt beoogd 

daarbij aan te sluiten voor de Stichtingsraad vergadering. Deze zal naar 
verwachting 30 minuten duren. 

 
- Struikelpunt bij strandopgang 
	  Complimenten	  aan	  de	  vlotte	  oplossing	  van	  het	  geconstateerde	  probleem	  door	  de	  



	  

Gemeente.	  
 

3. Werkgroep Dorpsbelangen (Roland Snijders) 

  
3.1 Geen 

 

4. Werkgroep Ruimtelijke ordening (Peter Snijders en Hans Dellevoet) 

  

4.1 status inbreng dorp in structuurplan & bestemmingsplanvernieuwing (zie punt 2.2) 
 

4.2     bouwplannen Neeltje Snijdershof: 
Er zijn nieuwe bouwplannen op deze braakliggende plek. De architect heeft de 
Dorpsraad een inkijkje gegeven in de bouwplannen (vertrouwelijk, dus in besloten 
vergadering zijn deze bekeken), en is benieuwd naar een reactie. 

 
De Dorpsraad waardeert het dat de architect de moeite neemt om in vroegtijdig stadium 

de mening van de Dorpsraad te peilen. 
De Dorpsraad is positief over de ontwikkeling van woningbouw op het Neeltje 

Snijdershof  
De Dorpsraad is van mening, na de plannen gezien te hebben in hun huidige vorm, dat 

de plannen passen binnen de door de Dorpsraad geformuleerde Beeld en 
Kwaliteits criteria. 

De Dorpsraad wijst erop dat het vermoeden bestaat dat het dorp ook behoefte heeft aan 
zogenaamde starterswoningen aan de onderkant van de markt. Bij de voorliggende 
plannen zal wellicht een speciale startersfinanciering nodig zijn om aan de 
beperkte koopkracht van deze startersgroep tegemoet te komen. (anderzijds is 
deze groep wellicht meer geïnteresseerd in huren). 

 
5.	   Werkgroep Milieu (Sauw Buwalda namens de werkgroep) 

  

5.1  opening tijdelijk meetpunt 14.3 
De opening markeert de erkenning van het belang van feitelijk onderzoek om de 
gezondheidsrisico’s beheersbaar te maken. Een stap op een helaas nog lange weg. 
 

5.2 repliek RvSt mbt milieuvergunning cokesfabriek 
Op het verweerschrift van de provincie is een kort maar krachtige repliek gevoerd. Op de 
proceszitting op 16 april zal de Dorpsraad haar standpunt verder bepleiten. Het gaat om 
de grenzen die in de milieuvergunning gesteld worden aan de lekgassen bij de 
Kooksovendeuren.   

 
6. Werkgroep Economische zaken en Toerisme (Jeroen Limmen) 

   Geen issues 

7. Werkgroep Kunst & Cultuur  

  7.1 Voortgang 
            - Ezels	  en	  Kwasten:	  gaat	  als	  gepland	  van	  start.	  



	  

-‐	  Smaakmarkt	  (overkapping	  plein)	  :	  geen	  voortgang,	  idee	  moet	  nog	  uitgewerkt	  worden.	  
-‐	  Straatsburg:	  ruim	  10	  dorpsbewoners	  gaan,	  samen	  met	  andere	  dorpen	  uit	  het	  cultural	  
village	  verband,	  naar	  Straatsburg	  waar	  de	  Franse	  partners	  voor	  het	  Europees	  
parlement	  een	  koorzang	  uit	  Europa	  Ludens	  ten	  gehore	  val	  brengen.	  Het	  wordt	  een	  
prestigieus	  gebeuren,	  waar	  naar	  verwachting	  ook	  veel	  aandacht	  naar	  Wijk	  aan	  Zee	  zal	  
uitgaan.	  
	  

Jubileumactiviteiten Cultural Village: Er is goede voortgang met het programma, maar 
financiele steun blijft, ondanks goede medewerking van de Gemeente, wat achter bij wat 
nodig is. 
 

 
        

8. Werkgroep Welzijn, gezondheid en WMO 

  8.1 WMO  (vacature) 
 - Geen 

  8.2 Cursussen (Wil de Korte) 
 - jaarplan 

  8.3 Jongeren  (Nikkit Collens) 
 - Geen 

  8.4  Ouderen  (Jaap Durge) 
  

 9. 

 Rondvraag 
Nikkit biedt aan om de kranslegging te verzorgen. Dit voorstel wordt door ieder ten zeerste 
verwelkomt. 
 
Er wordt op gewezen dat de Gmail account veel adressen van dorpsbewoners bevat zodat 
rechtstreekse aanschrijving (voor Stichtingraad en Gebiedsvisie inspraak) waarschijnlijk 
mogelijk is. [actie Luuth} 

 


