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Verslag vergadering Dorpsraad 

  

  Woensdag 10 december om 20.00 uur in de Moriaan 

1. Opening 

 Afwezig: Douwe Buwalda; Aart van Oostveen; Bart Schram; Jeroen Limmen, Marije Pronk.  

 1.1 Publieke tribune wordt welkom geheten. Er worden geen nieuwe onderwerpen voor de 
agenda ingebracht. 

 

1.2	  	  	  	  Wijkcoördinator (Marc Kouwenhoven)  
• Skate park: uit de geïnventariseerde mogelijke locaties gaat de voorkeur (van de 

initiatiefnemers) uit naar de locatie “Beelden park Zee van Staal”. Het plan gaat uit van 
een mooie symbiose van skatebaan en beeldenpark. Dit vereist wel een aanpassing 
van het bestemmingsplan die in circa 2 jaar is te realiseren omdat het 
bestemmingsplan net herzien wordt. Kanttekeningen vanuit de Dorpsraad: 

o Kan er niet gekeken worden naar een “versneld” traject? 2 jaar is lang. 
o Twijfel of een skatebaan het culturele karakter van het beeldenpark geen 

geweld aan doet. Vroegtijdig overleg met de curator is vereist 
• Bunkerproject: In het economisch plan van de gemeente is de toeristische waarde van 

de bunkers in Wijk aan Zee benoemd. De gemeente (Wouter Hol) en Stichting Rondje 
Wijk aan Zee zijn overeengekomen dat als eerste stap op weg naar het vergroten van 
de toeristische waarde een opwaardering van de Radar en de Manschappenbunker zal 
plaats vinden. Daarna wordt verder gekeken. Tata heeft medewerking toegezegd om 
tzt de Bunker op het bedrijfsterrein te betrekken bij het plan. 

• Bewonersinitiatief Julianaweg. Naar aanleiding van de brief heeft overleg 
plaatsgevonden. Hoogspanningskabels, leidingen en de riool staan ingrijpende plannen 
de komende jaren (tot rioolvernieuwing) in de weg. Voor bomen en recreatief straat 
meubilair zullen, vanwege het smalle trotoir, parkeerplaatsen moeten worden 
opgeofferd waarmee (alle) bewoners zouden moeten instemmen. Er zijn bloembakken 
aangeboden. De brief is hiermee afgehandeld. Verder initiatief is aan de bewoners. 

• Rijrichting Voorstraat: Verkeerstechnisch zijn er geen bezwaren tegen dit idee. Alle 
bewoners moeten echter instemmen. Dat initiatief is nu aan de bewoners 
(enquête/petitie). 

 1.5 Wijkagent (Aart van Oostveen) 
 - heeft laten weten “geen bijzonderheden” 

 

1.6 Heliomare (Marije Pronk) 
 
Cees Raaimakers: Toelichting op KindJeugdcentrum Heemskerk en gevolgen Wijk aan 
Zee.  
 
Cees Raaimakers, directeur Heliomare, laat weten blij en trots te zijn op het zojuist definitief 
geworden project waarmee een nieuw Kind-Jeugd Centrum van Heliomare op de Velst in 
Heemskerk gebouwd gaat worden. Na 8 jaar vruchteloos onderhandelen met de Gemeente 
Beverwijk is in 2 jaar constructief overleg met Gemeente Heemskerk dit project tot stand 
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gekomen. Door de meer centrale ligging wordt een “enorme” besparing op kosten van vervoer 
bereikt. Dat was een belangrijke overweging voor de verplaatsing uit Wijk aan Zee. Hoe groot 
deze besparing is, is helaas onbekend. “De besparing ligt bij gemeentes die het betreft”. 
 
In 2017 (seizoen 2017/2018) opent het nieuwe centrum haar deuren. Dan verdwijnen grofweg 
de helft van de mensen (klanten en personeel) die in Wijk aan Zee actief bij Heliomare 
betrokken zijn. Nu zijn dat er nog ruim 1700. Daarvan gaan 500 klanten en 350 
personeelsleden naar Heemskerk. Het betreft alle kind-jeugd activiteiten, dus niet alleen de 
methyl school maar ook de kinderpolikliniek, therapie, onderzoek enzovoort enzovoort. De 
(jong)volwassenen blijven in Wijk aan Zee. 
 
Met het weggaan van de school zullen de barrakken vervallen, en Heliomare zal zich conform 
het vroeger gesloten Waterland akkoord constructief opstellen om de grond voor ontwikkeling 
(woningbouw) te verkopen. Aansluitende grond, in eigendom van PWN, zou daarbij betrokken 
kunnen worden zodat er ruimte is voor een woonwijk van ruim 120 woningen. Heliomare speelt 
daarbij echter “geen enkele” rol. 
 
Ook moet rekening gehouden worden dat Heliomare tegen 2017 het REA College complex 
(beroepsonderwijs, arbeidsintegratie) zal verlaten. Ook deze gebouwen zullen dan afgestoten 
worden. 
 
Het zelfstandig-woon centrum in de Voorstraat moet nog bekeken worden. De kinderen zullen 
wel op school gaan en behandeld worden in Heemskerk, maar mogelijk is het reizen daarheen 
therapeutisch  verantwoord. Anderzijds is er ook een kans dat het centrum vertrekt. 
 
De Dorpsraad: 

- Ziet de komende verhuizing als een feit. Constateert dat 2017 een korte termijn is voor 
deze grote verandering. Een ingrijpende verandering voor het dorp. 

- Meent dat kansen voor herontwikkeling benut moeten worden. Het is mooi dat Heliomare 
meewerkt aan verkoop van de grond en dat het REA gebouw vrijkomt, maar de prijs 
moet natuurlijk in overeenstemming zijn met de haalbaarheid van ontwikkelingen. De 
korte termijn maakt de urgentie om te komen tot nieuwe initiatieven hoog.  

 

 

EXPERIOR: plan van aanpak nieuwe website Dorpsraad 
 
Rob Hermans licht het plan van aanpak, en de werking van de nieuw te bouwen website toe. 
Essentiele stappen in het plan van aanpak: 

- December het verwerken van info op de oude site tot een toegankelijk archief. 
Gedurende december zal de oude site in de lucht blijven. Rob wijst erop dat de 
originele stukken niet bewaard zijn en dat nu uit de “plaatjes” op de site geknipt moet 
worden. Door toevoeging van labels zullen de stukken dan te vinden zijn. Afgesproken 
wordt dat: 

o Rob volstaat met zo goed mogelijk gekozen aanduiding in de labels, en dat het 
vervolgens aan de werkgroepen is dit later zo nodig te verfijnen.  

o De secretaris zal recente stuken uit zijn archief uitzoeken en aan Rob sturen. 
- Januari/februari zal de site vervangen worden door een aanduiding dat een nieuwe site 

gebouwd wordt. Bezoekers kunnen zich melden om geinformerrd te worden bij de 
herstart.  
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o In deze fase kunnen wel verslagen geplaatst worden. 
 

Er is gekozen voor de technologie van Wordpress. Rob lichtte de werking in de presentatie 
toe. De Raad toonde zich positief over wat gepresenteerd werd. 
 
Inhoudelijk kwam de in de scope gevraagde mogelijkheid voor milieuklachten aan de orde. Op 
geuite zorgen dat mensen maar op 1 plaats melden en dat dit uiteindelijk bij Tata/provincie 
moet zijn gaf Rob aan dat het automatisch doorzetten van meldingen (naar Tata/provincie) 
technisch haalbaar is en voorzien wordt. Het is aan de DR. 
 
Integratie met een (nog te maken) faceboek is voorzien. In de demonstratie van Wordpress 
kwam naar voren dat push via faceboek en twitter vrij eenvoudig is. 
 
De DR toonde zich positief over de gepresenteerde aanpak en wenst Rob succes met het 
project.  
 
 

2. Bestuurszaken (Dagelijks Bestuur) 

  
2.1 Notulen Dorpsraad 

Aad Leek heeft laten weten dat de genoemde grondprijs voor koopwoningen geldt, maar dat 
de prijs voor woningen met de genoemde huurprijzen lager zal moeten liggen. 

  

2.2 Actielijst 
	  

Hoogheemraadschap heeft laten weten dat betreden van de beschermde duinen verboden is. 
Het er overheen vliegen niet. Hoogheemraadschap doet niet aan handhaving, daarvoor is de 
politie. 

	  
Overige	  actiepunten	  zijn	  afgedaan	  of	  komen	  elders	  in	  het	  verslag	  aan	  de	  orde. 

  

2.3 Ingekomen stukken 
 

Aafke Strooker Beleidsmedewerker volksgezondheid: vraag: informatieavond Hartveilig 
Wonen AED in Dorpsraadsvergadering. Contact na de vergadering levert op dat de 
informatieavond beter met het Dorpshuis georganiseerd kan worden. 
 

  

2.4 Financiën 
 - Besproken is dat jaarafsluiting zo tijdig mogelijk ingepland zal worden 
  

- Conform de statuten zal voorafgaand aan de jaarvergadering van de Stichtingsraad het 4 
jaren plan, met daarin jaarplan 2015, ge-update moeten worden 

   

 
2.5 PR en Communicatie 
 

Geen andere punten. Website ligt op track. 



	  

4	  

	  

          
 

 

2.6 Overige zaken 
  
Sluiting riool overstort Wijk aan Zee heeft belangstelling getrokken en is mijlpaal in de 
verbetering van de positie van Wijk aan Zee als strandplaats. 
 
Er wordt gemengd teruggekeken College on tour, de fietsroute en bijeenkomst met college 
B&W op 9 december. De meningen strekken zich uit van “vrij zinloos “(vz), via zal anders 
moeten tot “nuttig dat college live de punten van aandacht even ziet” (sec). Kritische noten: De 
te late aankomst van het College, dat de deelnemers geen kans gezien hadden de vooraf 
beschikbare handleiding te lezen, en dat bij het napraten alleen bilaterale gesprekken plaats 
konden vinden.  
 

 
 

3. 
Werkgroep Dorpsbelangen (Yvonne Molenaar, Roland Snijders) 

Bewoners Neeltje Snijdershof willen met een petitie aandacht vragen voor de verwachte drukte 
van inrijden als het nieuwe bouwproject gerealiseerd is. 

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

  

 4.1   analyse Bosweg: Werkgroep ziet geen heil in de voorbereiding van een vroegtijdig 
standpunt. De Bosweg is nu geen issue. Het kan vele jaren duren voordat dit onderwerp 
weer opkomt. Dan zullen dan geldende nieuwe omstandigheden meegewogen moeten 
worden.  

 
5.	   Werkgroep Milieu (Sauw Buwalda namens de werkgroep) 

	  	  

Sauw had de volgende punten ingebracht: 
 
5.1  Gesprek Tata: Verslag is rondgezonden en er zijn geen nadere vragen. 
 PD heeft vernomen van Tim de Rudder dat iemand bij TATA gezegd zou hebben dat men wil 
kijken naar de haalbaarheid van overdekking van de grondstoffenvoorraden.  
 
5.2 Er wordt geen beroep aangetekend tegen vergunning extra lichteren kolen/hoger S-gehalte 
Cokesgas. Mbt Lichteren heeft Tata laten weten een andere aanwending van de Averijhaven 
voor te staan (offshore logistiek), en te menen dat het lichteren ook verplaatst kan worden 
richting BUKA3. [dat zou ook minder belastend voor strand en dorp zijn)  
 
5.3 DR kreeg uitnodiging van Milieudienst IJmond om alsnog te reageren op concept Milieu 
Beleidsplan 2015. De werkgroep milieu heeft 1 punt ingediend. 
 
5.4 De milieugroep is uitgenodigd bij kolenoverslag Rietlanden A'dam 17-12 om meetsysteem 
fijn stof en ontwikkeling nieuwe afdektechnieken kolen te zien.(Bas/Sauw zullen gaan).	  
	  
5.5	  Is	  het	  een	  idee	  de	  overstort	  wei	  grasgroen	  te	  schilderen?	  Deze	  vraag	  zal	  aan	  de	  
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gebiedsmanager	  worden	  voorgelegd.	  
	  

6. Werkgroep Economische zaken en Toerisme (Jeroen Limmen, Peter Duin) 

 Het	  maken	  van	  een	  Toerisme	  beleidsplan	  is	  door	  wethouder	  van	  Weel	  geïnitieerd.	  Dit	  
is	  in	  een	  bijeenkomst	  aangekondigd.	  

7. Werkgroep Kunst & Cultuur  

  

 
- Continuïteit Cultural Village (Wijk aan Zee Cultuurdorp van Europa): Bert Kisjes , tot nu 

de drijvende kracht, heeft aangegeven zich uit het bestuur terug te trekken. Er is nog 
geen nieuwe samenstelling van het bestuur. Ella benadrukt dat, zoals bij het DNA project 
is gebleken, Wijk aan Zee een cultuurdorp is. Dat neemt niet weg dat veel werk verzet 
moet worden om datgene wat is opgebouwd in de laatste 15 jaar voort te zeten en uit te 
bouwen. Er wordt naar gestreefd eind januari/begin februari een nieuw bestuur en 
misschien iets aangepaste opzet te lanceren 

- Jan van der Land geeft aan dat een strand zomer festival met Toneel en dans (thema 
Samuel Becket) in voorbereiding is. Samenwerking met Strandexploitanten en 
gemeente, oa om de financiering rond te krijgen. Dit verloopt positief. 

- De zomeropenstelling van De Moriaan met manifestatie en tentoonstelling Rimpels was 
succesvol. O.a. door grote inzet van de seniorengroep. Dit verdient navolging, zodat in 
de zomer hier een alternatief al dan niet vanwege slechtweer kan ontstaan. Wie heeft 
ideeën.    
        

 
8. Werkgroep Welzijn, gezondheid en WMO 

  

8.1 WMO   
Wil zal met Jan de Wild hier invulling aan gaan geven. Een onderwerp is dat de Stichting 
Welzijn heeft aangegeven dat een meldpunt in Wijk aan Zee voor mensen die problemen 
hebben om de weg te vinden wenselijk zou zijn. Dit zou een Dorpshuisfunctie kunnen worden. 
Mevrouw Marja van Leeuwen (zij is al bij de seniorengroep geweest) komt in de Januari 
vergadering toelichten hoe eea praktisch aan de vork kan worden gestoken (hoe maken we 
meldpunt in WaZ).  

  
8.2 Cursussen (Wil de Korte) 
Geen bijzonderheden mbt de lopende curses.  
  

  

8.3 Jongeren  (Mathieu Niesten) 
 - Initiatief Wijk aan Zee Sportdorp, voortgang. Vrijwilligers voor buurtscan.  
Jan van der Land meld dat vanuit het Dorpshuis, met medewerking van de EUR, een 
eenvoudige maar zeer volledig dekkende scan zal worden uitgevoerd. Dit zal van nut zijn voor 
het Dorpshuis en voor het SportDorp initiatief.	  
 

  
8.4  Ouderen  (Jaap Durge) 
       	  Radio	  Beverwijk	  beschikt	  over	  nieuwe	  “wandel	  apparatuur	  ”zodat	  lokale	  reportages	  beter	  
gemaakt	  kunnen	  worden.	    
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 9. 

 Rondvraag 
	  
De	  officiële	  vlag	  van	  Wijk	  aan	  Zee	  is	  klaar.	  Aart	  Hiemstra	  heeft	  het	  project	  geleid,	  en	  het	  
grafisch	  ontwerp	  is	  van	  Fons	  Heijne.	  	  
De	  DR	  zal	  een	  vlag	  aanschaffen.	  
	  
Vanaf	  de	  volgende	  vergadering	  zal	  de	  voorzitter	  de	  agendapunten	  in	  andere	  volgorde	  aan	  de	  
orde	  stellen. 

 


