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Verslag vergadering Dorpsraad 

  

  Woensdag 12 februari om 20.00 uur in de Moriaan 

1. Opening 

 1.1  Afgemeld: Aart en Bas, Hans  

 
1.2 Mededelingen  

Welkom aan de goed gevulde publieke tribune.  
 

 
1.3 Publieke tribune 

Onderwerpen: dennenkap; Heliomare; overlast Tata. De onderwerpen zullen volgens de 
agenda worden behandeld. 

 

 

1.3 Gebiedsmanager (Marc Kouwenhoven) 
	  
uitleg	  procedure	  aanvragen	  financiële	  bijdrage	  voor	  burger	  activiteiten:	  	  twee	  
documenten,	  een	  met	  de	  voorwaarden	  en	  een	  met	  het	  aanvraagformulier	  vindt	  u	  op:	  	  
http://www.beverwijk.nl/internet/wijkgericht-‐werken_279/	    
Marc beveelt aan dat de Dorpsraad goed naar de voorwaarden kijkt. 
Afgesproken is dat de Dorpsraad om advies gevraagd wordt bij aanvragen. De Dorpsraad 
zal positief adviseren behalve als er een dorpsbelang duidelijk geschaad wordt. 
De werkwijze is dat binnenkomende aanvragen door de secretaris worden rondgemaild, 
waarna de Dorpsraadsleden binnen 5 dagen een eventueel bezwaar kenbaar kunnen 
maken. Zijn er geen bezwaren, dan wordt er positief geadviseerd. 

 
Onderhoud Dorpsduinen (vraagstelling Procee): Inmiddels is er voortgang en zal op 
verzoek van Procee de bespreking in Maart aan de orde komen. Marc vraagt om vooraf 
een duidelijke probleemstelling te krijgen. 

 

 
1.5 Wijkagent (Aart van Oostveen) 
 -  
 

 

1.6 Heliomare (Linda Hienkens) 
 
Presentatie van de heer Leo Kicken, projectmanager Vastgoed Heliomare mbt stand van 
zaken en plannen van Heliomare met betrekking tot de mogelijke verhuizing van activiteiten uit 
Wijk aan Zee naar Heemskerk en Heerhugowaard. 
 
Ppt wordt nagezonden.  
 
Kern: Heliomare heeft diverse vestigingen in Noord Holland welke zijn verkregen door fusie en 
overname. In Wijk aan Zee / Beverwijk zitten de grootste vestigingen. De vestiging van een 
KJC in Beverwijk bleek niet haalbaar. Met het argument dat Wijk aan Zee decentraal in Noord 
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Holland ligt, en dat dit voor klanten van Heliomare veel reistijd geeft wordt nu gekozen voor 
een meer decentrale verplaatsing van activiteiten naar Heemskerk en Heerhugowaard. Er zijn 
met beide gemeenten intentieovereenkomsten gesloten om de haalbaarheid van vestiging van 
twee KindJeugdCentra te onderzoeken. Verwacht wordt dat begin juni de haalbaarheid bekend 
is voor wat betreft een KJC in Heemskerk. Eind oktober is bekend of de vestiging van een 2e 
KJC in Heerhugowaard haalbaar is  Zodra de plannen tot realisatie gaan komen wordt ook 
duidelijk wat met de dan leegstaande schoolgebouwen aan de Relweg gaat gebeuren.  Ideeën 
voor de herontwikkeling van een klein deel van de lokatie in Wijk aan Zee (deels eigendom 
Heliomare, deels eigendom Provincie) zijn er nog niet. Initiatieven daartoe zijn  voorbehouden 
aan de provincie  Ook zullen achterblijvende activiteiten die samenhang hebben met de te 
verplaatsen scholen (Wonen) om logistieke redenen op termijn kunnen verdwijnen.  
 
  
 
In discussie vraagt de Dorpsraad of alternatieven, zoals nieuwbouw in samenhang met de 
openbare school, nog overwogen kunnen worden. Het argument dat Heemskerk centraler ligt 
komt kunstmatig over. Het antwoord van dhr Kicken is helder. Nee op dit moment is dat niet 
opportuun. Er is 8 jaar in allerlei varianten onderzocht of de vestiging van een KJC binnen de 
stadsgrenzen van Beverwijk tot de mogelijkheden behoorde. Het antwoord daarop is dat het 
niet haalbaar is. Verder zoeken naar mogelijkheden binnen Beverwijk is op dit moment dus 
niet realistisch. Heliomare zal goed meewerken met eventuele plannen met de vrijvallende 
gronden.	  

	   
 

 

1.7   PWN: Jan	  van	  Mourik,	  regiomanager	  PWN,	  en	  Evert-‐Jan	  Woudsma,	  boswachter	  PWN 
 

-‐	  toelichting/uitleg	  door	  de	  PWN	  over	  het	  kappen	  van	  700	  bomen	  tussen	  de	  bosweg	  en	  
het	  Paasduin:	  
PWN	  betreurt	  dat	  de	  kap	  niet	  tijdig	  gecommuniceerd	  is.	  Evert-‐Jan	  maakt	  excuses	  voor	  
wat	  hij	  een	  persoonlijke	  fout	  noemt.	  	  
In	  de	  toelichting	  benadrukt	  PWN	  echter	  dat	  de	  kap	  onvermijdelijk	  was	  ten	  gevolge	  van	  
regels	  en	  richtlijnen	  die	  gemaakt	  zijn	  na	  de	  desastreuze	  duinbrand	  in	  Schoorl	  ca	  15	  jaar	  
geleden.	  Het	  gaat	  om	  veiligheid,	  ook	  voor	  de	  aanpalende	  bebouwing.	  Daarnaast	  is	  er	  
een	  argument	  dat	  het	  brandgevaarlijke	  naaldhout	  is	  aangeplant	  ten	  tijde	  van	  de	  
mijnbouw	  in	  Nederland.	  De	  oorspronkelijke	  beplanting	  is	  de	  “veld	  iep”	  waarvan	  de	  
wortels	  nog	  kiemklaar	  in	  de	  bodem	  zitten.	  Deze	  zullen	  zonder	  aanplant	  uitzichzelf	  
opkomen	  en	  met	  een	  groei	  van	  1	  meter	  per	  jaar	  is	  het	  gebied	  weer	  snel	  bebost.	  Maar	  
nu	  met	  de	  natuurlijk	  passende	  begroeiing.	  
Inmiddels	  is	  dit	  plan	  ruim	  in	  de	  bladen	  gepubliceerd.	  
	  

-‐het	  betreden	  van	  de	  Doolhof:	  het	  stuk	  ten	  noorden	  van	  de	  Banjaert.	  Mensen	  gaan	  hier	  
makkelijk	  buiten	  wegen	  en	  paden	  en	  laten	  hun	  hond	  los	  lopen.	  Hierdoor	  ontstaan	  er	  
sluippaden	  en	  wordt	  er	  veel	  afval	  achtergelaten.	  De	  daar	  actieve	  vrijwilligersgroep	  
ruimt	  met	  grote	  regelmaat	  de	  rommel	  op,	  maar	  dit	  werkt	  voor	  hen	  niet	  motiverend.	  
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Handhaving	  is	  ondoenlijk.	  Bewoners	  voegen	  toe	  dat	  de	  wandelaars	  met	  honden	  zich	  
niet	  laten	  aanspreken.	  
PWN	  vraagt	  de	  Dorpsraad	  om	  mee	  te	  denken	  aan	  een	  oplossing.	  
De	  Dorpsraad	  geeft	  in	  overweging	  om	  het	  handhavingsprobleem	  te	  verkleinen	  door,	  
rekening	  houdend	  met	  het	  kwetsbare	  gebied,	  een	  gebaand	  pad	  aan	  te	  leggen.	  Dit	  zal	  
de	  wandelaars	  verleiden	  buiten	  de	  natuur	  op	  dit	  pad	  te	  blijven.	  Het	  pad	  kan	  tevens	  
rondje	  Wijk	  aan	  Zee	  vervolmaken,	  zodat	  er	  ook	  naar	  omgekeken	  word.	  
PWN	  zal	  de	  suggestie	  in	  overweging	  nemen	  en	  komt	  hier	  bij	  de	  Dorpsraad	  op	  terug.	  

	  

-‐ Vraag vanuit de Dorpsraad: hoe zit het precies met de verkorte route voor 
hulpdiensten door het duingebied ingeval de Zeeweg geblokkeerd is. PWN zal 
hierover berichten [ Opvolging Peter vW.] 

 

1.8      Bewoners mbt overlast EN schade doorTATA 
 

Bewoners geven een korte toelichting op de overlast die zij ervaren. De afgelopen 
maanden, met de overwegend zuiden winden is er veel aanslag van een substantie 
geweest. Het schoonmaken lukt niet meer. Er is nu sprake van schade.  
Aan de orde komen daarnaast ernstige geurhinder (door een blijkbaar defect in een 
installatie), geluidsoverlast en de veel vaker voorkomende, wel schoonmaakbare, 
neerslag.  
 
Bewoners vermoeden dat de substantie overwaait van de grondstofopslag bergen van 
Tata. Met name tijdens het sproeien. Oplossingsrichtingen die men zich kan voorstellen 
zijn: het verlagen (of zelfs inkuilen) van de grondstof bergen, en het niet besproeien 
tijdens harde zuiden wind (maar wel daarvoor omdat anders stofoverlast ontstaat) 
 
In de discussie blijkt dat Tata wel op klachten reageert. Dat een schoonmaakploeg wordt 
ingezet. Maar dat daarmee alleen de klagers geholpen worden. Dit wordt als onredelijk 
en onverantwoordelijk ervaren. Tata zou in brede zin actief verantwoordelijkheid voor de 
overlast moeten nemen. Veel mensen zijn klaag-moe of zijn gewoonweg niet assertief. 
 
ð Voor klachten is er een meldpunt bij de Provincie Noord-Holland en bij Tata. Het is 

beter om bij de Provincie te melden, omdat de Provincie de melding altijd doorzet 
naar Tata. Omgekeerd is dat minder duidelijk. 

 
Overlast door onderhoud en procesfouten bij Tata worden niet door Tata gemeld. Men 
reageert alleen op klachten. Dat wordt als een groot probleem ervaren omdat hierdoor 
de observatie van het leefmilieu en de gevolgen van incidenten voor bewoners door 
elkaar gaan lopen. Sommige bewoners overwegen zelfs te verhuizen vanwege de 
onleefbaarheid, die dan later een incident blijkt te zijn geweest. 
 
Met betrekking tot schade is er geen duidelijke procedure. Ook hier geldt dat, voor zover 
er over schade gesproken wordt, de aandacht van Tata slechts uitgaat naar de klagers. 
Evident ligt het probleem veel breder. Er wordt gesteld dat de verantwoordelijkheid bij 
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Tata ligt. 
 
De bewoners geven aan dat de maat vol is. Zij vragen de Dorpsraad om met Tata 
oplossingen te bespreken.  
  

2. Bestuurszaken (Dagelijks Bestuur) 

  2.1 Notulen Dorpsraad 

  

2.2 Actielijst 
 In notulen 
 

-‐	  voortgang	  integratiecommissie	  de	  Moriaan	  -‐	  de	  Rel	  (zie	  verslag	  eerst	  bijeenkomst)	  
inmiddels	  is	  er	  een	  tweede	  bijeenkomst	  geweest	  en	  partijen	  lijken	  op	  een	  lijn	  te	  liggen.	  
Er	  is	  een	  inventarisatie	  van	  activiteiten	  en	  er	  wordt	  naar	  gekeken	  hoe	  deze	  zo	  in	  elkaar	  
kunnen	  worden	  geschoven	  dat	  de	  Rel	  niet	  meer	  nodig	  is.	  Het	  Moriaantje	  wordt	  daarbij	  
verplaatst	  naar	  de	  school.	  E.e.a.	  kan	  in	  de	  zomer	  al	  zijn	  beslag	  krijgen.	  
	  
- Status	  overleg	  over	  hekwerk	  dorpsweide:	  

van	  verschillende	  kanten	  is	  stichting	  dorpsweide	  benaderd.	  Men	  kan	  zich	  vinden	  in	  
een	  esthetisch	  minder	  confronterend	  hekwerk.	  De	  gemeente	  zal	  geïnformeerd	  
worden	  met	  de	  vraag	  zo	  snel	  mogelijk	  het	  hek	  te	  vervangen	  [actie	  Peter	  vW]	  

 

  

2.3 Ingekomen stukken 
 
 

 
 
 

  

2.4 Financiën 
  

- Jaarcijfers / plan jaarafsluiting zal op de maartvergadering rond zijn 
  

  
 2.5 PR en Communicatie 

 

nummer datum 
ontvangst onderwerp Afzender Afhandeling

2014-08 8-jan-14 bijdrage RO Hans
2014-09 9-jan-14 kabinetreactie NSL-inspraak reactie via Sauw
2014-10 20-jan-14 lijst actieve vrijwilligers in cultuur Bert Kisjes verz
2014-11 22-jan-14 rapport Pak en Zware metalen in Ijmond 2012 GGD Amsterdam samenv verz
2014-12 22-jan-14 uitnodiging politiek debat Voskuil verz
2014-13 4-feb-14 reactie op lijst kunst en cultuur Nikit verz
2014-14 5-feb-14 gaten dorpsduinen (vraag om helmgras) Marian Procee verz
2014-15 5-feb-14 stichtingen Waz geregistreerd Peter v Weel verz
2014-16 12-feb-14 meetpunt (maillijn) Sauw verz
2014-17 12-feb-14 zittingsdatum RvS RvS verz
2014-18 12-feb-14 Drankvergunning Gemeente B'wijk verz
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 - evaluatie Schaaktoernooi (kan het dorp een meer actieve rol spelen) 
Het Schaaktoernooi was weer geweldig, maar opvallende verbeterpunten zijn o.a.: 
ð Schakers waren teleurgesteld in de opzet vh commentaar 
ð Toernooi was in het dorp weinig zichtbaar (geen/weinig vlaggen, bewijzering e.d. 
ð Parkeren (1e weekend probleem) 
ð Schrale uitstraling, en nogal benepen afscheidsborrel 
Wat opvalt is dat Tata, uiteraard naar eigen budgetaire mogelijkheden, het toernooi 
organiseert, maar dat de gemeente en Wijk aan Zee daar weinig initiatieven aan 
toevoegen. Het moet een feest zijn. 
 
Op hoofdlijnen is sprake van 3 partijen. De Schakers, Tata en het dorp.  
 
Om tot verbetering te komen komt uit de discussie het volgende voorstel op tafel: 
ð Na afloop een gezamenlijke evaluatie van de toernooiweken. 
ð Enkele maanden voorafgaand aan het volgende toernooi een bijeenkomst met het 

doel elkaar uit te dagen tot initiatieven om het gebeuren meer glans te geven. 
PW zal initiatief nemen om een groep te vormen, waarbij vanuit WaZ in elk geval 
gedacht wordt aan Peter Duin, Sawaz, ’t Paard van Ree (Dennis Krassenbau), de 
Moriaan, en Ad van de Zon. [actie Peter vW] 

 
- Bijwerken website 

geen voortgang. 
 

- Betrekken communicatiedeskundige voor project comm platform waz 
Linda geeft aan dat Marije de persoon is. 

 

 

2.6 Overige zaken 
 - Beleidsplan / jaarplan 2014 

geen voortgang, Jongeren input is nog nodig.[actie Nikkit] 
         - opvolging Nikkit, nog geen kandidaat gevonden [actie Peter vW, Nikkit] 

- potentiele nieuwe kandidaten voor Dorpsraad  
o Peter Duin voor werkgroep e&t 
o (potentiele voorzitter), Theo Bos toont belangstelling. Dagelijks bestuur zal 

met hem praten. 
 

 
 

3. Werkgroep Dorpsbelangen (Roland Snijders) 

  
3.1 Geen 

 

4. Werkgroep Ruimtelijke ordening (Peter Snijders en Hans Dellevoet) 

  
4.1 stand van zaken Bestemmingsplan. Plan van aanpak voor betrekken dorpsbewoners 

è Arthur zal gevraagd worden in de maart vergadering te presenteren. [Actie Peter 
Hans] 
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5.	   Werkgroep Milieu (Sauw Buwalda namens de werkgroep) 

  

5.1 Klachten overlast uit het dorp, werkwijze dorpsraad en werkgroepen. 
Besproken wordt de rolverdeling binnen de Dorpsraad: 
- Werkgroep Milieu richt zich op het (structureel) terugdringen van milieu en 

gezondheids risico’s in het dorp. In dat kader worden diverse relaties onderhouden, 
o.a. met Tata.  

- Afhandeling klachten, overlast en schade. In zover de Dorpsraad hier een rol heeft, 
wordt deze opgepakt door het dagelijks bestuur en in het verlengde daarvan het 
gehele bestuur van de Dorpsraad. Het gaat hier om de relatie met Tata en de 
dorpsbewoners.  

- Een goede uitwisseling (zoals gebruikelijk) moet er voor zorgen dat er niet langs 
elkaar heen gewerkt wordt. Naar Tata heeft de Dorpsraad uiteindelijk 1 gezicht, ook 
al wordt er dus op twee onderscheiden vlakken aan de problematiek gewerkt. 

 
De recente klachten (zie 1.8) worden door het dagelijks bestuur in overleg gebracht met 
Tata. In eerste aanleg Voskuil, later wellicht de directie. De Werkgroep Milieu zal ook in 
het team zitten zodat de infolijnen kort zijn (Sauw, reserve Linda). 
 
Het dagelijks bestuur zal een analyse van de situatie en een aanpak richting Tata 
voorbereiden. Een element daarin is dat Tata verantwoordelijkheid moet nemen voor 
overlast en schade, ook voor niet assertieve bewoners.  

 
5.2    Tijdelijke meetpunten fijn stof komen voor een 1/2 jaar op hoek nieuwe  
         Zeecroft/Julianaweg en in het Paasdal (aan de achterzijde van midgetgolfterrein).  
           Daarna keuze vast punt. ( Provincie komt nog met een persbericht.) 
Peter zal achter stroom in Paasdal aangaan [actie Perter vW] 
 
5.3 Uitnodiging van seniorenkring om praatje milieu te houden 18-03. . 
 
 

6. Werkgroep Economische zaken en Toerisme (Jeroen Limmen) 

 

6.1 Invloed van gewijzigde opzet Schaaktoernooi op dorpseconomie 

Wisselende ervaringen. Er zijn restaurants met meer aanloop en er zijn ondernemers die 
er meer van verwacht hadden. 

6.2   status aanvraag tappunt. De te kiezen weg is het aanvragen via een motie in de     
        gemeenteraar [ actie Peter vW en Jeroen] 

7. Werkgroep Kunst & Cultuur  

  

7.1 - status promotie Wijkaanzeeday CD bij regionale radio: 
In april zal de Schaakfilm in de Dorpsraad vertoont worden. Daarbij zal Radio Beverwijk 
uitgenodigd worden [ actie Jeroen] 
 
 - feedback op rondgezonden lijstje “kunst en cultureel actieve wijk aan zeeers” 
De inzet was om de actieve vrijwilligers in kunst en cultuur in kaart te brengen, om deze 
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dan van een blijk van waardering te voorzien.  
Discussie vindt plaats of andere vrijwilligers, zoals bij sport en recreatie en wellicht zorg, 
niet ook hierbij betrokken moeten worden. 
Er is nu een lijst met namen van personen, een lijst met stichtingen en een lijst met 
verenigingen. 
Bert zal kijken of hij namen en stichtingen/verenigingen met elkaar kan verbinden. De 
discussie wie de doelgroep is wordt naar maart verschoven. 
 
- andere zaken 
De fim Europa Ludens wordt afgerond. Op 31 mei wordt in het kennemer theater een 
event georganiseerd (door Cultural Village) waarbij de organisatie van een dorp belicht 
wordt. Ook andere dorpen zullen acte de presence geven. 
In de April vergadering zal besproken worden hoe de Dorpsraad dit project kan 
ondersteunen. 
        

 
8. Werkgroep Welzijn, gezondheid en WMO 

  8.1 WMO  (vacature) 
 - Geen 

  8.2 Cursussen (Wil de Korte) 
 - jaarplan 

  8.3 Jongeren  (Nikkit Collens) 
 - Geen 

  

8.4  Ouderen  (Jaap Durge) 
 - Welzijn ouderen. Er lopen diverse initiatieven om in contact te komen met ouderen die 
dreigen te vereenzamen. In Wijk aan Zee is er nog geen zicht op dit probleem, en het dorp 
leent zich niet voor een zelfstandig initiatief. Welzijn Beverwijk (met steun van ANBO) heet 
“Wel zo handig” opgezet waar mensen die willen klussen terecht kunnen. Vaak zit daarachter 
een verhaal dat dan opgepakt kan worden. 

 9. 

 Rondvraag 
- Verkiezing	  Dorpsraad	  leden	  staat	  gepland	  voor	  de	  dag	  van	  de	  Europese	  verkiezing.	  

Op	  19	  maart	  zal	  bij	  het	  stembureau	  de	  bevolking	  middels	  flyers	  geattendeerd	  
moeten	  worden	  op 

o De	  mogelijkheid	  zich	  te	  kandideren 
o De	  datum	  van	  verkiezing 

- Het	  rooster	  van	  aftreden	  is	  geactualiseerd	  en	  zal	  in	  het	  jaarplan	  worden	  opgenomen. 
 

 


