notulen vergadering Dorpsraad 09-10-2013

Woensdag 9 oktober 2013 om 20.00 uur in de Moriaan
1.

Opening
1.1

Vaststellen agenda
Afgemeld: Hans, Peter S, Sauw, Michel en Jeroen

1.2

Mededelingen

1.3 Publieke tribune:
vraag Greet Cudovan: Waar gaat de toeristenbelasting heen?. Wat wordt er weer terug
geïnvesteerd in het dorp? Antwoord: Volgens Marc K. komt het terecht in de Algemene
Middelen.
Onderwerp ouderenwoningen/zorgwoningen. Greet geeft aan dat zij graag deel uit zou willen
maken van het nog te vormen groepje (DR-leden/dorpsbewoners) die gaan nadenken
over wat wij als Dorp willen:bedenken wat we waar willen. Dit ter voorbereiding op het
nieuwe bestemmingsplan. De gemeente faciliteert dit groepje.

1.4

Wijkcoördinator (Marc Kouwenhoven)

−

Wethouder Dorenbos komt in de Dorpsraadvergadering van 13-11-2013 voor uitleg
Wijkgericht Werken (2.0). Verder zegt Marc: Zou mooi zijn als de DR een lijst van
activiteiten (sinterklaasviering, plantenbakken, kerstboom, schaatsbaan ) zou kunnen
maken die wij in 2014 gerealiseerd zouden willen zien. De DR ondersteunt op die manier
de aanvragen
Gemeente (Klaas Dekker of collega) komt uitleg geven in de december vergadering over
afkoppelen riool. “Overstort weg op strand” wat gepland staat voor 2015 kan nog altijd
gehaald worden.

−

2.

1.5

Wijkagent (Aard van Oostveen)
– Geen bijzonderheden; alles gaat goed.

1.6

Heliomare (Linda Hienkens)
- Heeft afbericht gegeven en aangegeven dat er vanuit Heliomare niets te melden was.

Bestuurszaken (Dagelijks Bestuur)
2.1

Notulen vorige vergadering vastgesteld.

2.2

Actielijst
- Geen punten

2.3

Ingekomen stukken
- zie lijst
-

2.4

Financiën
-Wil meldt: De banken doet moeilijk over het afgeven van machtigingen voor het innen
van cursusgeld. Wil gaat met Frans bekijken of dit nog met ING valt te bespreken dan
wel de mogelijkheden bekijken die een andere bank (bijv ABN-Amro) kan bieden.

2.5

PR en Communicatie
geen bijzonderheden

2.6 Overige zaken
Nabespreken Raadscafe:
−
RO: herziening bestemmingsplan is binnen 1,5 jr te verwachten (met betrokkenheid
lokale bevolking; zie eerder genoemde te vormen groepje)
−
vaststellen DNA: project van provincie/gemeente en bevolking. Bal ligt nu bij provincie.
−
Gem Bwijk/Velsen: er blijkt geen structureel overleg, ook niet over Zeezichtplan. DR vind
dit jammer.
−
Milieu: er werden opmerkelijke uitspraken gedaan door de Raadslieden: “een meetpunt is
niet zo zinvol want je wil het niet altijd weten”, “Met het uitspreken VOOR een
meetpunt zou de gemeente een zeker signaal afgeven.” We hebben hier last van de
uitstoot afkomstig uit het Ruhrgebied.” Met name deze laatste uitspraak wekte
beroering in de DR-vergadering (gezien DCMR-onderzoek wat Tata verantwoordelijk
houdt voor 88% van de luchtverontreininging)
−
De raadsleden gaven aan dat ze het bovendien allemaal wel erg ingewikkeld vinden. De
milieudienst IJmond houdt zich er mee bezig.
−
1 vraagstelling van de DR was gebaseerd op verkeerde feiten waardoor werd gesteld
dat de gemeente voorstander was van het behoud van de NIBM* Dit klopt niet (zo
bleek na de Raadscafe-avond) maar de Raadsleden waren geen van allen bewust van
de zienswijze van de milieudienst IJmond en daarmee deze fout van de DR. Net als
wij wil de milieudienst Ijmond dat de NIBM niet meer mag worden gebruikt in de regio
Ijmond. De voorzitter zal een brief sturen aan de Raadsleden om dit te corrigeren.
*NIBM:toestaan van (Lucht)verontreinigende activiteiten aangezien de overlast niet in
betekende mate toeneemt.
−
Lichteren: Gemeenteraad maakt zich ook zorgen (aldus Cees Bodewes) maar hebben
geen idee wat ze er aan kunnen doen.
−
Doorstroom woningen: uit dorp werd aangegeven dat nieuwe woonlocaties al jaren
bekend zijn.
−
Betaald parkeren: niet aan bod gekomen op de avond
overig: benutten Moriaan (voor activiteiten Rel)
−
Moriaan en Rel zijn gesproken en dinsdag 15 okt is er een gesprek tussen de DR en de
gemeente over hoe nu verder. Vraag Marc of de DR kan komen tot een advies over
hoe nu verder. Dit verzoek zal waarschijnlijk dinsdag officieel binnenkomen.
DNA: vraag vanuit DNA-projectleider van de gemeente: Welke DR-leden vinden het leuk om
DNA uit te werken. Jaap meldt zich aan.
3.

Werkgroep Dorpsbelangen (Roland Snijders)

4.

Werkgroep Ruimtelijke ordening (Peter Snijders en Hans Dellevoet)
4.1 Voor het groepje die zich verder gaat buigen over het bestemmingsplan zou het mooi zijn
als de RO-leden samen met Greet Cudovan en Wil en wellicht nog anderen
geïnteresseerde dorpsgenoten n het belang van het dorp na willen denken over de
invullling. Wellicht dus breder uitnodigen.

5.

Werkgroep Milieu
5.1 Bas licht plan Noordzeekanaal toe: het Zeezichtplan is verwerkt, Adam heeft bezwaar
ingediend, verder nog Velsen wil beperkingen aan lichteren en wil graag extra windmolens
5.2 Beroep R.v.S.t. milieuvergunning Tata op nog 1 punt :(= ingediend) Cokesfabriek 2: loopt
nog steeds. Advies werkgroep geen beroep instellen.
5.3
5.4

6.

Werkgroep Economische zaken en Toerisme (Jeroen Limmen)
6.1

7.

9.

Geen

Werkgroep Kunst & Cultuur (vacature)
7.1

8.

13 december is de opening van het doekfilter.
Actie Sauw doormailen maatregelenpakket (milieufederatie Noord-Holland)

Geen

Werkgroep Welzijn, gezondheid en WMO
8.1 WMO

(Vacature)

8.2 Cursussen
- Geen
8.3 Jongeren

(Wil de Korte)

8.4 Ouderen
-Geen
Rondvraag :

(Jaap Durge)

(Nikkit Collens)

Ro heeft overleg gehad met Kuno over het aanpassen vd website: er zijn 2 opties: 1) volledig
moderniseren=dure optie 2) beetje aanpassen zodat het meer als een archief
functioneert (en zoeken makkelijker gaat). Dit is de goedkoopste optie.nav verzoek Ton Mars over eigen plek/bunker jongeren :Wanneer de WAZ-jongeren een idee
hebben dan kunnen ze een voorstel voorleggen aan de gemeente.
10.

Besloten gedeelte na korte pauze

