
  

Notulen  vergadering Dorpsraad 11 maart 2015 Dorpshuis De Moriaan aanvang 20.00 uur. 

Aanwezig: Peter Duin, Tineke Vos, Matthieu Niesten, Sauw Buwalda, Jan van der Land, Yvonne 
Molenaar, Yvonne Schaafsma, Marc Kouwenhoven (gemeente Beverwijk), Marije Pronk 
(Heliomare), Peter Weel (publieke tribune). 

Afwezig: Bas van der Born, Hans Dellevoet, Jaap Durge, Willy de Korte, Jeroen Limmen Roland 
Snijders, Linda Valent, Aart van Oostveen (Wijkagent). 

1. Opening en vaststelling agenda. 
       Welkom aan Tineke Vos. Tineke gaat de functie van secretaris vanaf heden vervullen  

2. Punten vanuit de Publieke tribune. 
geen 

3. Eventuele punten Heliomare. 
geen 

4. Vaststelling notulen vorige vergadering 11 februari 2015. 
 
opmerking: de RAL kleur is na nader overleg RAL6009 geworden (i.p.v. 6010 die in notulen 
staat). 

Herinnering n.a.v. pag. 2: foto’s + gegevens/stukje aanleveren aan Yvonne Molenaar s.v.p. 

De notulen worden vastgesteld.  

5. Ingekomen stukken en mededelingen. 
- 19-2-2015: St. AB  verzoek om medewerking aan onderzoek dienstverlening (naar 

werkgroep Milieu); 
Er komt een afspraak om met ze aan tafel te gaan.  

- 21-2-2015: mail burgemeester Freek Ossel; aanbod middag over “toekomstkansen voor Wijk 
aan Zee” met Zef Hemel (hoogleraar grootstedelijke vraagstukken UvA);  

- Brief Sonja Wascowitz over uitbreiding paardenaantal op het weiland.  
- Mail van Georgien Wiebinga. Over idee Walvisvaardersmuseum in de Rel. De Rel staat op 

dit moment te koop, met zeer beperkte bestemming. Te koop voor €199.000,= De Rel is 
eigendom van de gemeente. De Dorpsraad zal geen voortouw nemen qua museum. Wel 
idee starten tijdelijke overzichtstentoonstelling.  

- Brief/mail van St. Architectuur Centrum Groot Heiligland Haarlem. Deze is doorgestuurd 
naar Bert Kisjes en Ella de Jong. Verzoek is om mee te werken aan de tentoonstelling en 
een gesprek.  

6. Verslag vanuit de werkgroepen. 
a.  Milieu: 
Verslag overleg provinciaal meetregime IJmond 24/2. 
 
(Sauw:) Er ligt een uitnodiging van de provincie. Meetnet is door de prov. geëvalueerd.  
Werkgroep heeft aangegeven dat gezondheidsaspecten niet (voldoende) meegenomen 
worden in het meetnet. Plus verzoek verandering meetpunt Reyndersweg. Verzoek 
verplaatsing richting dorp. Sauw heeft  input gegeven. Plan is nu in afwachting.  
Inspraak concept milieubeleidsplan van de gemeente:  Marc van Someren heeft gereageerd 
vanuit werkgroep. Loopt.  
Punt van Rijkswaterstaat. Vernieuwde MER (Milieu Effect Rapportage).  
Wil Bas misschien bij de klankbordgroep project Lichteren/Averijhaven?  
MER moet formeel nog geaccordeerd worden. Als Bas wil - anders akkoord met hoe het is.  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Mededeling/ Bericht van de Provincie, vergunning TATA moet aangepast i.v.m. de vergrote 
sluis, meetpunt moet worden verplaatst. Geen bewaar.  
 
Vraag Matthieu: buizen bij de pier. What is going on…? Niet geheel duidelijk waar het voor 
is. Marc Kouwenhoven zal het navragen bij de gemeente.  

b.  Dorpsbelangen: 
Brief aan bewoners verandering rijrichting Voorstraat  
Yvonne (Dorpsbelangen): Rijrichting Voorstraat tussenstand.  
77 brieven zijn er uitgegaan. 17 voor en 5 tegen het voorstel. Ook reacties via de mail. 
Reactie BenN met vragen gesteld. Ook een mail van Jan Langedijk. Reacties en beide mails 
en  de vragen erin worden kort besproken. Verwachting v.d. Dorpsraad is dat in de nieuwe 
situatie er minder doorgaand verkeer komt. Heliomare is oké met nieuwe rijrichting, geen 
bezwaren. Geplande In-/uitladen oplossing bij Wooncentrum Heliomare wordt besproken.  

Punt van ‘zwijgende minderheid’ wordt kort besproken, en reactie van de voorzitter 
hierover op de mail van dhr. Frans Dieperink. Uitgangspunt in de brief van de dorpsraad is 
“zwijgers zijn voor”. Peter vraagt aanwezigen hier over na te denken, zodat het op de 
volgende vergadering kan worden besloten. De 4 mailers krijgen van Peter en/of Tineke 
een korte reactie/antwoord over de voortgang. 

Brievenbus Dorpsraad is nog niet gecheckt hierover.  

c.  Ouderen: 
Voortgang instellen sociaal team/meldpunt in Wijk aan Zee. 
Jan maakt afspraak met gemeente, loopt.  

d.  Ruimtelijke ordening: 
1. Middag over toekomstkansen voor Wijk aan Zee (zie ingekomen stukken). 

Er ligt een voorstel/mail van waarnemend Burgemeester Freek Ossel. Peter stelt voor 
afspraak met Zef Hemel te maken. Voorstel wandeltocht i.p.v. fietstocht  met de door 
Freek Ossel voorgestelde club. Voorstel is groep ietsje groter maken, uitbreiden met Aad 
Leek van WoonOpMaat, en versch. groepen uit de samenleving, zoals de Jongeren, Ouderen 
etc. Dit alles heeft Peter ook gemaild als antwoord/reactie op voorstel Freek Ossel.   
Voorstel is ong. groepje van 8-10 mensen.  
Doel is bespreken en uiteenzetten van de neergaande lijn WaZ. Hoe krijg je de neergaande 
spiraal weer opgaand. Welke ingrepen zijn mogelijk, beleidsmatig. Daar graag met Zef en 
gemeente over praten. Wandeling bedoeld om e.e.a. te laten zien, wat er op dit moment 
gaande is. Na de wandeling gesprek met Zef Hemel en aanwezigen. O.a. terugloop 
winkelbestand, verloedering, sociale samenhang. Welk beleid mogelijk. Er is reeds een 
uitgewerkt wandelplan gemaakt door Peter aan de hand van de fietsroute ‘college on 
tour’. Geschat wordt wandeling van 1 uur.  
Niet ter plekke discussiëren, maar na de wandeling de getoonde onderwerpen in de 
Moriaan bespreken, de samenhang opzoeken, hoe pakken we het op.  
“DNA van WaZ”-rapport ook meenemen is suggestie.  
Roland, Matthieu, Marije en Jan willen graag deelnemen.  
Matthieu stelt voor de gebiedsvisie ook duidelijk te noemen. De voorzitter verduidelijkt 
dat het voornamelijk gaat om ideeën aangedragen te krijgen van Zef Hemel,  en in 
mindere mate om het zelf ideeën aandragen.   
Yvonne geeft aan foto’s v.d. te bekijken punten v.d. wandeling te maken om aan Zef te 
geven.  
 
[Marc Kouwenhoven  verlaat de vergadering]  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 2.  Witte Huis – grond wordt bouwrijp gemaakt op dit moment. 
 

e.  Economie en toerisme: ·Verslag bijeenkomst beleidsplan toerisme 26-2-2015;  
Wouter Hol (ambtenaar gemeente Ec. Zaken) schrijft het beleidsplan toerisme.  2 uur 
gepraat.  

Parkeren op het weiland. Er is gesproken met SaWaZ (Peter & Jeroen) 

Verzoek meer paarden van Sonja Wascowitz 
Er is een vergunning voor 5 paarden en/of koeien, er zouden 7 paarden qua aantal hectares 
op moeten kunnen volgens de normen. Peter heeft het opgenomen met gemeente. Sonja 
staat al jaren op de wachtlijst. Gemeente wil huidige regeling van 5 paarden aanhouden. 
Ambtenaren vinden het niet urgent genoeg om de huidige regeling te veranderen. 
Dorpsraad vindt het jammer, maar ziet geen ingang bij de gemeente om dit veranderd te 
krijgen. Marc geeft aan er ook even naar te kijken. 
Gemeente heeft plan om i.p.v. maaien schapen met een herder te laten grazen. Gemeente 
wil standpunt Dorpsraad weten. Schapen zullen besparing zijn t.o.v. maaien. Standpunt 
schapen oké, graag ook extra paarden toestaan (de regeling updaten).  

 

f.  Jongeren:  
Wijk aan Zee Sportdorp.  
Matthieu levert stuk ‘Interventie Sportdorp – Blijham’. 5 maart is een netwerkbijeenkomst 
erover geweest (Jan & Matthieu).  Doel is samenwerking tussen sportverenigingen, zorg, 
welzijn, onderwijs, en dorpsbelangen: samen op trekken. In Groningen is het al een succes. 
Er zijn al 56 sportdorpen in NL. Subsidie is beschikbaar van het NOCNSF. De subsidie loopt 
door tot 2016.  Een bijeenkomst wordt in de komende twee weken georganiseerd met al de 
verschillende bovengenoemde groepen.  
 
De enquête sport& cultuur etc. wordt gehouden tijdens de verkiezingsdag a.s. 18 maart in 
de hal van de Moriaan.  
 
[ Marije Pronk verlaat de vergadering] 

g.  Kunst en Cultuur:  
Ella de Jong wordt uitgenodigd om alle plannen voor dit jaar toe te lichten. 
 
Dorpsinitiatieven  
Rondje Wijk aan Zee en andere actieve clubs hebben moeite een goed lopend bestuur rond 
te krijgen. Er wordt bekeken deze clubs wellicht gezamenlijk bij elkaar te brengen onder 
één bestuur, waarin zij onderling werkgroep blijven. Jan wil haalbaarheid hiervan bekijken 
met de verschillende partijen.  Belangenverstrengeling is hierbij o.a. een genoemd 
aandachtspunt.  

h.  Cursussen: 
geen 

 

7. Punten Gebiedsmanager (Marc Kouwenhoven).  
Terugkoppeling herinrichting St. Odulphusstraat. 
Inspraakavond werd zeer gewaardeerd. 6 huishoudens aanwezig. De ontwerpuitgangspunten 
zijn geworden: autovrij; geen parkeerplaatsen alleen laden lossen; Rijbaan versmallen 
glooiend profiel; vaste paal a.d. kant v.d. Voorstraat, verwijderbaar voor de kerk bij evt. 
uitvaart, calamiteiten; verwijderbare palen bij de RijkerAertsweg.  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Woonerfkarakter had dus bij de aanwezigen de voorkeur. Er zal worden gekeken of er iets 
gedaan kan/gaat worden met parkeervergunningen à la Rode Pannendorp. 

Herinrichting 3e fase  
A.  Aansluiting oversteek Zeestraat/Duinrand veiliger 
B. Veilige oversteek Boothuisplein. Financiën zijn reeds toegezegd.  
C. Veilige oversteek ter hoogte Zeecroft. Wens is bekend. Nog geen toezegging financieel. 
In mei wordt toekenning subsidie bekend. 
M.b.t. optie C: sowieso zijn geleide palen mogelijk. Meer wordt nog bekeken. 
Aanbesteding is in 2015, de uitvoering zal in 2016 zijn.  

Voorstel: rechtstreeks en continue overleg& afstemming met werkgroep Dorpsbelangen. Over 
de voortgang wordt verslag gedaan in de Dorpsraad. 

Deelname werkgroep Veiligheid van de gemeente Beverwijk. 
Yvonne M heeft gemeld aan Marc niet deel te gaan nemen aan deze werkgroep. Wel via de 
verslagen op de hoogte gehouden willen worden. 

8. Rondvraag en sluiting. 
- Matthieu: “Kan de Moriaan als Dorpshuis gezien worden? Meer Dorpshuis maken dan het nu 

is Want het moet levendiger”. De voorzitter legt het verschil uit tussen de functie van een 
dorpshuis en een buurthuis. Een dorpshuis biedt ruimte aan de plaatselijke verenigingen en 
een buurthuis organiseert activiteiten en hebben hiervoor gespecialiseerde mensen. 
Mogelijk is een Dorpshuis een gedateerd begrip en moeten we zoeken naar een nieuwe 
mengvorm.  

- Yvonne M. :  Stelt voor een les te vragen van “Experior” , de bouwer van de nieuwe 
website, over het vullen van website. Yvonne maakt afspraak met Peter hierover  

De Voorzitter sluit de vergadering. 

Vastgesteld in de vergadering van 8 april 2015. 
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