	
  
notulen

Woensdag 11 december om 20.00 uur in de Moriaan
Opening
1.

De voorzitter geeft aan dat de kerstboom op het plein er dit jaar wel heel goed bij staat en
bedankt de ondernemers en SAWAZ voor hun bijdrage.
1.1

Vaststellen agenda
Afgemeld: Roland; Jeroen; Linda (bij opening aanwezig)
Welkom aan Klaas Dekkers, projectleider Gemeente Beverwijk
Welkom aan Bert, Ella en Jan, die aan de vergadering deelnemen
Welkom aan de publieke tribune, Mathieu

1.2

Vanaf heden zal de sector Kunst en Cultuur weer actief in de Dorpsraad
vertegenwoordigt worden. Bert, Ella en Jan, vormen een werkgroep die er voor zorgt dat
de sector in de raadsvergaderingen vertegenwoordigt wordt. Hiermee wordt deze zetel in
de raad ingevuld. Bert, Ella en Jan zullen beurtelings of als nodig tezamen, de zetel
invullen. De sector omvat onder andere: (lijstje moet gecorrigeerd en vervolledigd
worden)
- Rummikub event en Kofferbakmarkt (Horst Heydenreich)
- Sawaz
- Zee van Staal
- De Rel
- Bunkerploeg
- Rondje Wijk
- Seniorenkring
- st Odulphuskerk
- Dorpskerk
- Archief
- Jutterspad
- Ezels & Kwasten
- Kop van Waz
- Stichting Cultureel Dorp
- Stichting Hart van Europa
- TIP
- ….

1.3

Publieke tribune
geen vragen

1.4

Wijkcoördinator (Marc Kouwenhoven)
1) Uitleg rioolvervanging 2014 door projectleider Klaas Dekkers:
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Het gehele project wordt toegelicht. Aanleiding was zowel de wateroverlast door overstromende
rioolputten in het dorp als de (Europese) regelgeving die overloop via het strand van riolering niet
meer toestaat. Het project betreft: een gedeeltelijke afkoppeling van hemelwater afvoer van het
riool naar directe grondinfiltratie, en het verleggen van de Noodoverloop van het strand naar de
Dorpswei:
Afkoppeling:
Doelstelling is om de Noodoverloop van voorheen enkele malen per jaar terug te brengen naar 1
x per 10 jaar.
De afkoppeling van woningen is op vrijwillige basis. Van de 1100 gebouwen zijn inmiddels 700
afgekoppeld. Een aantal blijft aangekoppeld omdat er geen beter alternatief is. Een klein aantal
bewoners heeft medewerking vooralsnog geweigerd. Deze zullen nogmaals benaderd worden.
De doelstelling is echter al wel gehaald.
Problemen:
De voorzieningen bij woningen voor de infiltratie van hemelwater blijkt snel dicht te slibben cq te
vervuilen. De gemeente is bekend met deze problemen.
Toezegging gemeente: Er wordt op korte termijn een bijeenkomst gehouden voor alle
bewoners om de problematiek te bespreken en een beheer en onderhoudsprogramma te
introduceren.
Verleggen Noodoverloop:
De voorzieningen op de Dorpsweide zijn getroffen. Voor 1 januari 2015 wordt de overloop op het
strand verwijderd, en die op de Dorpsweide in werking gesteld.
Problemen:
a) Het hekwerk op de Dorpsweide wordt als zeer ontsierend ervaren.
De Dorpsraad zal een beter passend alternatief voorstellen. [actie Peter/Hans]
b) Na overloop zal de Dorpsweide vervuilt zijn
Na overloop zal de dorpsweide worden gereinigd. Hierin is in het plan al voorzien.

2) Stand van zaken Wijkgericht Werken 2.0
Bij de herschikking vanwege de verkleinde bezetting van regio’s zal Marc Wijk aan Zee in zijn
portefeuille handhaven.
3) Noodontsluiting
Gemeente Beverwijk heft een studie opdracht geformuleerd voor een stagiair met betrekking tot
de Noodontsluiting van Wijk aan Zee.
4) overig
Voor de Kerstboom is nog € 800 gereserveerd. Hierop kan aanspraak gemaakt worden, maar
het is wel redelijk dan ook te vermelden dat e Gemeente heeft bijgedragen. [actie Jeroen]

1.5

Wijkagent (Aart van Oostveen)
- niet aanwezig. Er zijn geen veiligheidsproblemen gemeld.

1.6

Heliomare (Linda Hienkens)
- Linda heeft in een mail aangegeven wat de verhuizingsplannen van Heliomare voor Wijk aan
Zee inhouden. In de kern betreft het alleen de activiteiten in de (tijdelijke) bijgebouwen die
Heliomare Onderwijs betreffen (de mytyll school) en de kinder/jeugdrevalidatie. Er is een
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intentieovereenkomst getekend met de gemeente Heemskerk en een onderzoek is gaande
naar de haalbaarheid van een Kinder- en jeugdcentrum (KJC) in die gemeente. Heliomare
heeft aangeboden om in maart (ongeveer) een presentatie te houden in de dorpsraad, als er
vragen leven in de Dorpsraad/Dorp. Dit graag met elkaar bespreken

2.

Bestuurszaken (Dagelijks Bestuur)
2.1

Notulen Dorpsraad
Na kleine wijzingen aanvaard.

2.2

Actielijst
Acties die zijn blijven staan betreffen de 2.5 PR en communicatie [Jeroen, Ronald,
Jeroen] en 6.1 Water tappunt [Jeroen]. Zie notulen 13 november.
Overige actiepunten in deze notulen.
2.3
2013-19
2013-20
2013-21
2013-22
2013-21
2013-24
2013-25
2013-26

Ingekomen stukken
26-nov-13
3-dec-13
5-dec-13
5-dec-13
10-dec-13
10-dec-13
10-dec-13
11-dec-13

wijziging gegevens KvK, bevoegden
ontvangstbevestiging mbt onderwerp kerstboom
concept beschikking doekfilterinstallatie
Concept samenvattende rapportage Ijmond (gozondheidsmonitor 0 meting)
uitnodiging politei caffe, Rabo: OHBU, HOV etc.
Uitno d ig ing 	
   b ez o ekersavo nd 	
   N o o rd ho lland s	
   D uinreservaat	
   9	
   d ecemb er

Nieuwsbrieven 7-10 Cultural Village
Gezondheid in de Ijmond, finaal concept, vertrouwelijk

KvK
Gemeente Beverwijk
omgevingsdienst NZKG
GGD MIVR
Milieu feder
PWN
Cultural Village
RIVM

verz
verz
verz
verz
verz
verz

2.4

Financiën
- niet besproken

2.5

PR en Communicatie
- niet besproken (punten 13 november staan nog open) [actie Jeroen, Roland]

2.6

Overige zaken
In Maart 2014 zal een nieuw beleidsplan aan de Stichting Raad ter goedkeuring worden
voorgelegd.
Voor 4 januari zal elke werkgroep een conceptplan op haar beleidsterrein inbrengen:
Algemeen: [Actie Peter/Jeroen/Luuth]
Dorpsbelangen [Actie Roland]
Ruimtelijke Ordening [Actie Peter S}
Milieu [Actie Sauw]
Economische zaken en Toerisme [Actie Jeroen]
Kunst en Cultuur [Actie Bert]
Welzijn en Gezondheid en Wmo [Actie Peter (WMO) / Wil (Cursus) / Nikit
(jongeren) Jaap (ouderen)]
Financiën [Actie Wil]
De visie van de Dorpsraad over de Dorpshuis functie is door gemeente, De Rel en De
Moriaan goed ontvangen. De Dorpsraad is gevraagd om met 2 deelnemers in
de integratiecommissie deel te nemen. Peter en Jeroen zullen namens de
Dorpsraad hierop ingaan [actie Peter/Jeroen]
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3.

Werkgroep Dorpsbelangen (Roland Snijders)
3.1

4.

Werkgroep Ruimtelijke ordening (Peter Snijders en Hans Dellevoet)
4.1

5.	
  

Peter heeft gesproken met Cor Durger. Deze wil dit na zijn pensioen in mei in
overweging nemen. Tegen die tijd zal Dorpsraad opnieuw in gesprek treden. [Actie
Peter]

(stand van zaken Bestemmingsplan)
In de publieke stukken van de gemeente blijkt de toezegging dat het bestemmingsplan
herzien zal worden niet te vinden. De gemeente zal benaderd worden. De vraagstelling
van de dorpsraad aan de werkgroep blijft staan, en er zal in Januari gerapporteerd
worden [actie Hans]

Werkgroep Milieu (Sauw Buwalda namens de werkgroep)
5.1

Opening Doekfilters (13 december)
Concept speech heeft algemene instemming. Verzoek aan Sauw om aan te kaarten dat
Dorpsraad graag rondgeleid wil worden [actie Sauw]

6.

5.2

Politiek debat IJmond Rabo: OHBU, HOV, MKB IJmond en Tata Steel in IJmuiden
Bas en Luuth zullen gaan [Actie Bas/Luuth]

5.3

Nieuw meetpunt nav milieudialoog: Provincie heeft laten weten te denken aan een
opstelling op de hoek ZeeCroft/Nieuw Zeecroft cq hoek Zeecroft/Julianaweg. De vraag is
of er niet sprake was van een mobiel punt om de beste plaats te zoeken. Werkgroep
Milieu gaat nadenken over gemotiveerde ‘beste plek’ [Actie Sauw]

Werkgroep Economische zaken en Toerisme (Jeroen Limmen)
6.1

7.

Geen

Werkgroep Kunst & Cultuur (vacature)
7.1
7.2

Programma Kerst/Nieuwjaar
Nota is genomen van het goedverzorgde programma. Het dorp kan trots zijn op de
vele genomen initiatieven.
Cultural Village jubileum jaar.
Er worden in dit kader een grote reeks, samenhangende, projecten en manifestaties
georganiseerd. Een paar kernpunten:
31 mei Kennemer theater: Tentoonstelling Dorpsportret, en officiële opening. Op 7
december opgenomen muziek wordt gepresenteerd. Boekpresentatie, betreffende
participanten aan Ezels&kwasten die vertellen over WaZ als inspiratiebron.
14 Juni alle dorpen verbonden in Cultural Village worden vertegenwoordigd. Mogelijk
met burgemeesters. Presentatie film Europa Ludens. Speciaal Jutterspad.
.. Diner aan Zee
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augustus in De Moriaan (!!) manifestaties, workshops en tentoonstelling van portretten in
het project “De Kroon op je Leven” . 10 gefilmde portretten van oudere dorpsgenoten.
En dan zijn er nog vele andere activiteiten.
Het gedachtengoed van Cultural Village wordt ook meer en meer naar buiten Wijk aan
Zee gebracht.
In wekelijkse nieuwsbrieven worden dorpsgenoten op de hoogte gehouden en wordt
iedereen opgeroepen te participeren.
7.3

8.

9.

Kunst & Cultuur in Wijk aan zee omvat veel. In komende vergaderingen zal telkens een
onderdeel dat actueel is belicht worden.

Werkgroep Welzijn, gezondheid en WMO
8.1 WMO
(vacature)
- Geen
8.2 Cursussen
(Wil de Korte)
- Geen
8.3 Jongeren
(Nikkit Collens)
- Geen
8.4 Ouderen
(Jaap Durge)
- Geen
Rondvraag
- is de naam Moriaan nog wel van deze tijd?
- 8 januari zal een andere vergaderlocatie moeten worden gevonden. [actie Peter]
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