
	  

notulen 

  

  Woensdag 13 november 2013 om 20.00 uur in de Moriaan 

1. Opening 

 

Toelichting wethouder Doornbos op beleidswijzigingen Wijkgericht werken: 
- capaciteit wijkcoordinatie is teruggebracht van 5 naar 2,5 Fte 
- er wordt voor uitgaven geen separate budget per wijk/activiteit meer vastgesteld.  
- totale “pot” blijft beschikbaar, onbekend hoeveel dit is (Mark dacht € 60k) 
- aanvragen rechtstreeks naar de gemeente zonder tussenkomst Dorpsraad 
- mevr. Doornbos benadrukt dat aanwezigheid van Marc wel om inhoudelijke reden moet zijn! 
- Uit het verhaal van mevr. Doornbos viel niet op te maken dat er voor de Dorpsraad iets 
verandert in de relatie en het functioneren. 
- aangekaart is dat de communicatie op vragen/klachten beter kan. Dat zijn we eens. 

 1.1 Vaststellen agenda 
Afgemeld: Linda; Bas; Roland en Peter S Ook afwezig: Jaap, Hans; Nikkit  

 

1.2 Benoeming nieuw bestuurslid: 
Luuth van der Scheer wordt benoemd conform statuten. Portefeuille: Secretaris. 
   
Het verslag wordt gemaakt door: de secretaris 

 

 
1.3 Publieke tribune 

 
Geen publiek aanwezig. 

 

 

1.4 Wijkcoördinator (Marc Kouwenhoven) 
 - komende dagen zullen rioolwerkzaamheden (vnl inspecties) plaatsvinden 
         -   bij de Stetweg en R.Aartsweg zal rioolrenovatie plaats vinden. 

-   omwonenden zijn geinformeerd, werkzaamheden zijn niet erg ingrijpend. 
 
- aanplanten Bomen gaat gewoon door. Plant seizoen strekt tot maart. 

 

 

1.5 Wijkagent (Aart van Oostveen) 
 - wijst op incidentenoverzicht op politie.nl. Met 8 incidenten in 3 jaar is Waz vrij rustig. 
         -   vraagt om correctie van info op Website Dorpsraad (geen spreekuur in Moriaan) 
 

 

1.6 Heliomare (Linda Hienkens) 
 - Linda heeft per mail laten weten wat de voortgang van verhuisplannen van Heliomare 

zijn. Voor Waz is alleen de mogelijke verhuizing van een paar activiteiten naar 
Heemskerk relevant. Vraag is welke activiteiten dit precies zijn en wat dit betekent 
mbt: vrijkomende huisvesting; werkgelegenheid; verkeer. [actie Linda] 

 

2. Bestuurszaken (Dagelijks Bestuur) 

  2.1 Notulen Dorpsraad 
    - Peter zal kleine correctie aanbrengen en daarmee zijn de notulen van 9-10-13 vastgesteld.  



	  

    - notulen worden op website geplaatst [actie Peter] 

  
2.2 Actielijst 
 -  
 

  

2.3 Ingekomen stukken 
   

25-10-
2013 Opgave internetadres ANBI 

6-nov-13 Rapport milieudialoog 30 oktober 2013 
6-nov-13 Persbericht Maatregelen milieudialoog 
8-nov-13 Brief I&M 24 jul, aanvraag goedkeuring afwijkende concentraties Ijmond 
8-nov-13 Aanvraag extra middelen NSL ter verb luchtkw Ijmond 31 okt 2013 

12-nov-13 financieel overzicht aanvragen Wijk aan Zee 
 
Sauw zal ervoor zorgen dat alle door de Belastingdienst voor de ANBI status vereiste 
gegevens op de Website “te vinden” zijn [actie Sauw] 
 

  
2.4 Financiën 
 - Wil heeft alsnog besloten dat incasso van cursusgelden niet nodig is en zal leden 

vragen dit zelf over te maken. 
  

 

2.5 PR en Communicatie 
 -  Jeroen werkt aan een boekje met daarin de juiste gegevens over Waz. Op diverse 

websites wordt onjuiste info vermeld. Het boekje zal ook de websitebeheerders 
moeten aanmoedigen de info te corrigeren [actie Jeroen] 

     -   Ronald en Sauw werken aan een upgrade van de website vd Dorpsraad. Voortgang is  
         onduidelijk.[actie Ronald] 
     -   In discussie wordt de afstemming van het verwarrende aantal websites met min of  
         meer de gelijke informatiedoelstelling besproken. Zou, in samenhang met het eigen  
         website upgrade project, een project geformuleerd kunnen worden waar iedereen baat  
         bij heeft? bedacht wordt dat daarvoor geld uit het wijkpotje zou kunnen worden  
         aangevraagd.  [actie Jeroen] 
    - 

 
2.6 Overige zaken 
 - De in concept voorgelegde visie tav van De Moriaan als dorpshuis wordt ongewijzigd 

vastgesteld. Sauw wijzigd de status in definitief op de website [actie Sauw] 
 

3. 
Werkgroep Dorpsbelangen (Roland Snijders) 

 

  
3.1 Deze werkgroep is belangrijk, en behoeft aanvulling. Aangezochte kandidaten kunnen 

helaas niet. Cor Durger zal benaderd worden met de vraag of hij mogelijk een rol in de 
toekomst kan spelen. [actie Peter] 

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

  4.1 De Dorpsraad formuleert de volgende vraagstelling voor de werkgroep: 



	  

“De	  gemeente	  heeft	  toegezegd	  om	  binnen	  1,5	  jaar	  het	  bestemmingsplan	  Wijk	  aan	  Zee	  te	  
actualiseren,	  en	  zal	  daarbij	  de	  bevolking	  betrekken”.	  	  
Om	  hierop	  in	  te	  kunnen	  spelen	  vraagt	  de	  Dorpsraad	  aan	  de	  werkgroep	  RO	  om	  voor	  de	  
decembervergadering	  van	  de	  Dorpsraad:	  
	  
•  In	  kaart	  te	  brengen	  hoe	  de	  gemeente	  deze	  actualisatie	  gaat	  doen	  (incl	  tijdslijn)	  
	  
• Een	  (pro-‐actief)	  plan	  van	  aanpak	  te	  maken	  voor	  de	  inspraak/raadpleging	  van	  de	  

dorpsbevolking.	  Wat	  voor	  initiatieven	  kan	  de	  Dorpsraad	  nemen.	  
	  
• Aan	  te	  geven	  hoe	  zo	  tijdig	  en	  effectief	  mogelijk	  de	  dialoog	  met	  de	  gemeente	  gevoerd	  kan	  

worden.	  

[actie Hans] 
 

5.	   Werkgroep Milieu (Sauw Buwalda namens de werkgroep) 

  

5.1 Heeft op 28-10 kennismakingsgesprek plaatsgevonden tussen werkgroep milieu en Tata 
hoofd externe betrekkingen Ronald Voskuil en hoofd milieumanagement Martine Bredeveld 
 
5.2 Brief J. Budding mbt mountenbiken in Dorpsduinen is goed opgevolgd door Gemeente 
(borden plaatsen).  
LET OP: Budding kan niet zonder afstemming namens Dorpsraad spreken [actie Peter] 
 
5.3 Overleg milieudialoog provincie – milieufederatie DR 07-01: 
- Dorpsraad heeft samen met Milieufederatie NH pakket gewenste maatregelen voor schone 

lucht IJmond ingediend. 
- een deel daarvan is overgenomen, rest wordt in 2e ronde weer ingediend. 
- maatregelen die worden genomen (budget € 4 mln) betreffen: 
  . mbt effect kleine zaken zoals aanpak velsertraverse, walstroom, e-mobiliteit. 
  . NB Mogelijke maatregelen met groot effect bij Tata (reductie 61t fijnstof/jr) maken 

geen deel van het maartregelen pakket uit. We blijven aandringen ! 
- mobiel extra meetpunt voor het dorp (€ 100k + 80k/jr) Onderzocht zal worden waar 

extra punt moet/kan komen. Schijnbaar loopt ook nog een nut/noodzaak discussie. 
Standpunt Dorpsraad is helder: Nuttige Noodzaak. 

-In het overleg is de zorg onderstreept dat voorgenomen productieverhoging Tata en plannen 
voor grotere kolenoverslag dmv lichteren door Haven Amsterdam de milieubelasting doet 
toenemen. Dat metingen van fijnstof met een nieuw grid aangeven dat er op leefniveau 
nu niet overschreden wordt mag geen reden zijn om meer milieubelasting toe te laten, 
dat zal de inzet van de dialoog moeten zijn.  
 

5.4  Verweerschrift Provincie op beroep Dorpsraad voorschrift emmissiekental cokesfabriek2 
van de vergunning Tata. 
- verweerschrift is bestudeerd. Geen reden om beroep niet door te zetten.  
 
5.5 Bedenking Dorpsraad op verlenging ontwerpbesluit Nationaal Samenwerkingsverband 
Luchtkwaliteit 



	  

In ontwerpbesluit wordt IJmond expliciet gedefinieerd als “NIET NIMB” gebied.  
GS heeft dit standpunt nog niet onderschreven en Gemeente Beverwjjk spreekt GS daar in 
een beroepsprocedure op aan.  
 
5.6 Gezondheidsonderzoek RIVM-GGD 
vertrouwelijke conceptrapporten zijn 12-11 besproken/bevraagd/toegelicht. 
Het onderzoek beoogt een 0-meting vast te stellen om dan in de komende tijd (intervallen 4 
jaar) de ontwikkeling van milieu en gezondheid te kunnen beoordelen. Het is een zeer 
complexe materie. Linda was positief over de open en constructieve toon in de bijeenkomst 
waarin inzicht gegeven werd in de onderzoeksaspecten en de relatie tot eerder onderzoek..  
Er is tot 26-11 de tijd voor schriftelijke vragen en opmerkingen. [acite Linda] 
 

6. Werkgroep Economische zaken en Toerisme (Jeroen Limmen) 

 

6.1 Watertappunt. 
Er zal gevraagd worden om ook Waz in aanmerking te laten komen voor een tappunt. De 
plaats is echter punt van discussie. Gedacht wordt aan de duiningang. [actie Jeroen] 

6.2  Toeristenbelasting 
Wethouder Doornbos meldt dat de toeristenbelasting mogelijk van € 1,80 naar € 1.15 verlaagd 
zal worden. 

7. Werkgroep Kunst & Cultuur (vacature) 

  7.1 Geen 
 

8. 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 

 9. 
 Rondvraag 
 
Geen opm.  

  

 De wethouder wordt bedankt voor haar inbreng en belangstelling. De vergadering wordt om 
22.00 afgesloten. 

 


