
	  

 
Verslag vergadering Dorpsraad 

  

  Woensdag 9 juli om 20.00 uur in achterzaal van Hotel Sonnevanck (tot 21.30) 

1. Opening 

 1.1 Afwezig: Aart; Hans; Marc; Marije; Mathieu; Peter; Roland 

 

1.2 Mededelingen:   
- Conform de statuten vergadert de Dorpsraad maandelijks. Dus ook 13  
Augustus. 
- Aankondigingsbord dient c.a. 7 dagen voor vergadering opgehangen te worden. Er 
wordt gezocht naar iemand die deze taak op zich neemt [actie PD] 

 1.3 Publieke tribune 

 

1.4  Wijkcoördinator (Marc Kouwenhoven)  
Afwezig.  
 
De vraag ligt nog voor om verduidelijking van de afwijzingsgrond voor de 
subsidieaanvraag voor het ouderen-jongeren fotoproject. [actie MK] 

 

1.5 Wijkagent (Aart van Oostveen) 
 Afwezig. 
 
Antwoord op de gestelde vraag mbt sleutelhouders en afspraken over gebruik van de 
verzonken urinoirs: 
- Sleutel is in beheer bij “Restaurant De Liefhebbers” 
- de organisatoren van evenementen zijn als initiatiefnemers verantwoordelijk om te 
zorgen voor de inzet van adequate sanitaire voorzieningen. De urinoirs zijn daarvoor een 
beschikbare voorziening. (beschikbaar gesteld en onderhouden door de Gemeente). 

 

 

1.6 Heliomare (Marije Pronk) 
         Afwezig 
 
  

2. Bestuurszaken (Dagelijks Bestuur) 

  2.1 Notulen Dorpsraad 
         na aanpassing met betrekking tot handhaving openbaar trottoir (1.4) goedgekeurd. 

  

2.2 Actielijst 
  

- Bloembakken invullen: bakken zijn conform afspraak met zand gevuld, en vervolgens 
met helmgras.  
 

- Eventueel opleuken bloembakken (MN): actiepunt blijft staan 
 



	  

- Brief naar RWS mbt Renovatie/Sluiting Velsertunnel: gedaan. zie bijlage.  
 

- Inbreng dorp in Schaakevenement werkgroep (PW): PW is niet aanwezig. TIP was 
nog niet benaderd voor deelname. 

	  
 

  

2.3 Ingekomen stukken 
 

 
 

 

  
2.4 Financiën 
  

- geen issues  
  

 

2.5 PR en Communicatie 
 
 -   Bijwerken website,  
         -   plan voor informatie, communicatie platform [LS]: punt blijft staan. Specificatie zal 

gemaakt worden voor zodat meerdere bedrijven kunnen aanbieden. Budget en 
funding zijn punten van aandacht. 

 
Gevraagd wordt of Yvonne in de werkgroep PR en Communicatie zitting wil nemen. Zij 

zal dit overwegen [Actie YM] 
 

 

2.6 Overige zaken 
 

Er is behoefte gemeld aan zebrapad hoek weiland/verlengde voorstraat/zeecroft (ook voor 
fietsers). De problematiek van oversteekvoorzieningen op de verlengde voorstraat 
bestaat al langer. Bij de Spar waar de parkeergelegenheid oversteken vereist, en 
fietsers oversteken van en naar duingebied is een gevaarlijke plek bekend.  
Besloten wordt	  de	  problematiek	  via	  Marc	  bij	  de	  gemeente	  voor	  te	  leggen.	  [Actie	  
MK]	  

	  	  
Er zal 30 juli Kennismakingsgesprek met Hans Fischer, de nieuwe topman van TATA 
IJmuiden, plaatsvinden. Delegatie: Peter, Sauw, Luuth. Voorbereidingsgesprek vrijdag 25 
juli 10.00 hr Sonnevanck 

Met betrekking tot de Dorpsweide heeft de nieuwe verantwoordelijke bij de gemeente , 
Conrad Oud/ Martine de Jongh, laten weten: In het najaar willen we met een nota voor het 
college te komen zodat we in 2015 een 1e stap kunnen maken. We beseffen ook goed dat 
de Dorpweide ook op bestuurlijke kalender staat en willen daarom Stap voor stap zaken 
beter/anders gaan regelen. Belanghebbenden zijn door Conrad Oud uitgenodigd om in een 

2014-32 1-jun-14 samenvatting datarapportages luchtkwaliteit OGDNZKG verz
2014-33 18-jun-14 uitspraak RvSt inzake revisievergunning kooksovendeuremissies RvSt verz
2014-34 25-jun-14 definitief besluit opslag Hoogovens 4 en 5 terrein OGDNZKG
2014-35 27-jun-14 Ontwerp besluit emissie-eisen Doekfilter Sifa OGDNZKG
2014-36 27-jun-14 ontwerpbesluit wijziging zwavelvoorschrift KGF OGDNZKG
2014-37 27-jun-14 infobrief realisatie fietsstructuur Julianaweg Ggemeente Beverwijk
2014-38 1-jul-14 definitieve beschikking intrekking warmtekrachtcentrale Trust OGDNZKG



	  

werkgroep mee te denken/praten. Vanuit de Dorpsraad zal de werkgroep Toerisme & 
Economie deelnemen. Dit is via Marc kenbaar gemaakt. 

 
 

 
 

 
3. Werkgroep Dorpsbelangen (Yvonne Molenaar, Roland Snijders) 

  Geen onderwerpen 

4. Werkgroep Ruimtelijke ordening (Peter Snijders, Hans Dellevoet, Bart Schram) 

  

4.1 Hekwerk Dorpsweide is tot tevredenheid aangepast. 
 

Fietssuggestieasphalt Julianaweg: project vindt begin 2015 plaats. Dorpsraad ziet geen 
bezwaren en is blij met de voorgenomen verbetering. 
 
Status/gang van zaken conceptgebiedsvisie: wordt nu eerst in commissie behandelt. 
September. Inbreng Dorpsraad zal vermoedelijk herhaald moeten worden. [actie PS; HD; 
BS]  
 
Speldrado, vergunning relweg 57A: Wat nu voorligt lijkt passend binnen aangepast 
bestemmingsplan. Natrekken of dit juist is [actie PS; HD; BS] 

5.	   Werkgroep Milieu (Sauw Buwalda namens de werkgroep) 

  

5.1	  	   Uitspraak RvSt voorschrift Cokesfabriek 2 Tata:  Het bezwaar van de Dorpsraad is  
      afgewezen.	  	  

5.2	  	  Samenvatting	  datarapportages	  luchtkwaliteit:	  Met	  uitzondering	  van	  Reijndersweg	  wordt	  	  
	  	  	  	  	  	  	  	  de	  luchtkwaliteit	  binnen	  de	  normen	  gerapporteerd.	  

5.3	  	  Definitief	  besluit	  opslag	  HO	  4	  en	  5	  terrein	  /	  uitspraak	  werkhaven:	  	  De	  uitspraak	  houdt,	  
naar	  ons	  inzicht,	  geen	  rekening	  met	  nieuwe	  meetgegevens	  (vd	  tijdelijke	  stations)	  en	  had	  niet	  
voorbij	  hoeven	  gaan	  aan	  het	  door	  de	  gemeente	  ter	  disussie	  gestelde	  NIBM	  beginsel.	  
Dorpsraad	  zal	  met	  een	  brief	  de	  Gemeente	  aanmoedigen	  het	  hier	  niet	  bij	  te	  laten	  zitten.	  [actie	  
LS	  /	  SB]	  

5.4	  Werkgroep is bezig met voorschriften Doekfilterinstallatie te bekijken. Deadline eventuele 
bedenking 25-07.Er worden momenteel bedenkingen geformuleerd. Bas en Linda zullen deze 
van commentaar voorzien waarna formele brief van Dorpsraad aangetekend uit zal gaan [actie 
Sauw; brief via PD/LS] 

 
5.5 Ontwerpbesluit wijziging zwavelvoorschrift KGF wordt door werkgroep bestudeerd 
 
5.6. vergunning voor nieuwe krachtcentrale is ingetrokken omdat het project niet door gaat. 
 



	  

5.7   Steun aan MFNH heeft geresulteerd in uitstel subsidiekorting tot 1/1 2016. Gevraagd 
wordt of ieder steun wil uitspreken (via link in nieuwsbrief MFNH) voor blijvende subsidie. 
MFNH is voor ons belangrijke kennisbron. [actie allen]  
 

6. Werkgroep Economische zaken en Toerisme (Jeroen Limmen) 

 

6.1   - Welkomsbord Wijk aan Zee: Gang van zaken en het bord zelf verdient geen 
schoonheidsprijs. Constructieve reactie, met overwegingen, zal naar Marc Numann gestuurd 
worden [actie LS] 

6.2  Werkgroep heeft kennismakingsgesprek met Wethouder Ceciel van Weel (Jeugd, 
Vastgoed, Toerisme, Promotie, Kunst en cultuur, Personeel en organisatie, inclusief 
gebiedsvisie Wijk aan Zee). Beoogde bespreekpunten: 
- Dorpsweide 
- Welkombord 
- Schaaktoernooi 
- en nog een onderwerp 
Van het gesprek zal verslag gedaan worden [actie PD] 

7. Werkgroep Kunst & Cultuur  

  

7.1  
- Smaakmarkt	  en	  andere	  plein	  evenementen	  (mobiele	  overkapping	  plein):	  

1e	  smaakmarkt	  was	  groot	  succes	  
- Rimpels	  (tentoonstelling	  en	  projecten	  in	  de	  Moriaan	  16	  Juli	  –	  16	  Aug)	  

dagelijks	  zal	  dit	  project	  in	  Nhd	  verslagen	  worden	  (tekst	  +	  foto).	  Elke	  dag	  van	  12.00	  hr	  –	  
17.00	  hr	  open.	  Neem	  een	  kijkje	  of	  doe	  mee	  [actie	  allen]	  

- Foto	  project	  gaat	  wel	  door,	  maar	  door	  afwijzen	  subsidie	  zijn	  er	  wel	  financiële	  
problemen.	  

 
8. Werkgroep Welzijn, gezondheid en WMO 

  8.1 WMO  (vacature) 
 - Geen 

  

8.2 Cursussen (Wil de Korte) 
  
Cursussen gaan in september weer van start.  
Mogelijk komt er een nieuwe sportaccomodatie bij 16-18 in de Zwaanstraat (waarop horeca 
bestemming rust). De Dorpsraad is bezorgt dat met de komst van deze accommodatie een 
gedeeltelijke leegloop van de cursussen in de Moriaan zou kunnen plaatsvinden. In dat geval 
moet financiële steun voor deze cursussen heroverwogen worden, omdat dan een 
commercieel alternatief ontstaat. Dit is in dit stadium een punt van aandacht [ actie Wil] 

  

8.3 Jongeren  (Mathieu Niesten) 
 - Initiatief	  Wijk	  aan	  Zee	  Sportdorp	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  In	  september	  zal	  een	  tweede	  gesprek	  met	  de	  ambtenaar	  sportzaken	  
plaatsvinden.	  Daarvoor	  moet	  flink	  voortgang	  zijn	  geboekt	  met	  het	  vorm	  geven	  van	  het	  
project.	  Onderwerp	  naar	  vergadering	  13	  augustus.	  
	  



	  

  8.4  Ouderen  (Jaap Durge) 
  

 9. 

 Rondvraag 
- De horeca van Schaakdorp Wijk aan Zee blijkt buiten het schaaktoernooi veelal niet 

over schaakborden te beschikken. Zou hier aandacht voor gevraagd kunnen worden. 
Voorgesteld wordt dat de werkgroep cultuur bekijkt of de horeca te enthousiasmeren is 
om per etablissement in elk geval 1 schaakbord te hebben. Dit zou ook promotioneel 
interessant kunnen zijn. [actie Werkgroep cultuur]  
 

- Er zijn vragen over vuurwerk en mogelijke overlast. Het vuurwerk dat op het strand 
gebruikt wordt bij festiviteiten is door de provincie vergunt. Er is geen overschrijding 
van vergunning bekend. 
 

 


