
	  

1	  

	  

Verslag	  vergadering	  Dorpsraad	  d.d.	  14	  januari	  2015	  aanvang	  20.00	  uur	  in	  Sonnevanck.	  
Aanwezig:	  Jeroen	  Limmen,	  Roland	  Snijders,	  Willy	  de	  Korte,	  Yvonne	  Molenaar,	  Bas	  van	  der	  Born,	  Jaap	  Durge,	  
Bart	  Schram,	  Jan	  van	  der	  Land	  en	  Peter	  Duin.	  
Marc	  Kouwenhoven	  (gemeente	  Beverwijk),	  Marije	  Pronk	  (Heliomare),	  Peter	  Weel	  (publieke	  tribune).	  
Gasten	  bij	  agendapunt	  2:	  Marjan	  van	  Leeuwen	  (beleidsmedewerker	  Welzijn	  gemeente	  Beverwijk),	  Stella	  Blom	  
(DSP-‐groep;	  onderzoek	  kleine	  kernen)	  en	  Luc	  Overman	  (provinciaal	  platform	  kleine	  kernen).	  
	  

1. Opening.	  
Bericht	  van	  verhindering:	  Mathieu	  Niesten,	  Sauw	  Buwalda,	  Peter	  Snijders,	  Linda	  Valent,	  Hans	  Dellevoet,	  Aart	  
van	  Oostveen	  (wijkagent).	  
	  

2. Meldpunt	  voor	  problemen	  bij	  de	  wijzigingen	  in	  de	  financiering	  van	  de	  zorg.	  
Marjan	  van	  Leeuwen	  geeft	  een	  overzicht	  van	  de	  wijzigingen	  in	  de	  financiering	  van	  de	  zorg	  per	  1	  januari	  2015.	  
Zij	  deelt	  hierbij	  de	  volgende	  informatie	  uit:	  

• Hervorming	  langdurige	  zorg	  (Ministerie	  van	  Volksgezondheid,	  Welzijn	  en	  Sport);	  
• Ondersteuning	  WMO	  2015	  (Ministerie	  van	  Volksgezondheid,	  Welzijn	  en	  Sport);	  
• Eigen	  kracht,	  samen	  sterk.	  De	  gemeente	  denkt	  met	  u	  mee	  (Gemeente	  Beverwijk);	  
• Sociaal	  team	  (Gemeente	  Beverwijk).	  

Marjan	  van	  Leeuwen	  schetst	  de	  nieuwe	  situatie,	  waar	  bij	  centraal	  staat	  hoe	  mensen	  geholpen	  kunnen	  worden.	  
De	  gemeente	  geeft	  ondersteuning	  in	  verschillende	  vormen.	  Mensen	  die	  al	  ondersteuning	  hebben	  weten	  al	  hoe	  
het	  gaat	  lopen	  en	  mensen	  die	  voor	  het	  eerst	  hulp	  nodig	  hebben	  krijgen	  een	  gesprek.	  	  
In	  Beverwijk	  zijn	  inmiddels	  twee	  sociale	  teams,	  bestaande	  uit	  verschillende	  disciplines,	  gestart	  die	  een	  
aanspreekpunt	  zijn	  in	  de	  wijk	  bij	  sociale	  vraagstukken,	  waaronder	  de	  verandering	  in	  de	  financiering	  van	  de	  
zorg.	  De	  twee	  teams	  werken	  vanuit	  het	  Buurthuis	  Wijk	  aan	  Duin	  en	  Wijkcentrum	  Prinsenhof.	  Het	  is	  de	  
bedoeling	  dat	  er	  totaal	  drie	  à	  vier	  teams	  over	  de	  gemeente	  uitgerold	  gaan	  worden.	  Wijk	  aan	  Zee	  is	  met	  ruim	  
2.000	  inwoners	  te	  klein	  voor	  een	  eigen	  sociaal	  team.	  Er	  zal	  daarom	  samenwerking	  gezocht	  moeten	  worden	  met	  
een	  groter	  gebied,	  bijvoorbeeld	  westelijk	  Beverwijk.	  Een	  sociaal	  team	  moet	  een	  gebied	  van	  ongeveer	  10.000	  
inwoners	  beslaan.	  	  
Stella	  Blom	  doet	  kort	  verslag	  van	  haar	  onderzoek	  naar	  kleine	  kernen,	  waarin	  ook	  Wijk	  aan	  Zee	  met	  de	  
seniorenkring	  is	  opgenomen.	  	  
Op	  de	  vraag	  of	  Wijk	  aan	  Zee	  ondersteuning	  kan	  ontvangen	  van	  de	  gemeente	  Beverwijk	  bij	  het	  opzetten	  van	  
een	  meldpunt	  of	  aansluiting	  bij	  een	  sociaal	  team,	  wordt	  bevestigend	  beantwoord.	  De	  Moriaan	  wordt	  door	  de	  
vergadering	  als	  een	  mogelijk	  vestigingspunt	  voor	  een	  (parttime)	  sociaal	  team	  genoemd.	  
De	  gasten	  voor	  dit	  agendapunt	  verlaten	  de	  vergadering.	  
Vanuit	  de	  Dorpsraad	  zullen	  Willy	  de	  Korte,	  Jaap	  Durge	  en	  Jan	  van	  der	  Land	  een	  eerste	  gedachtespinsel	  op	  
papier	  zetten	  voor	  een	  volgende	  vergadering.	  
	  

3. Punten	  vanuit	  de	  publieke	  tribune.	  
Er	  zijn	  geen	  punten.	  
	  

4. Punten	  gebiedsmanager.	  
De	  ideeën	  voor	  een	  skatebaan	  op	  het	  terrein	  van	  Een	  Zee	  van	  Staal	  zullen	  verder	  uitgewerkt	  worden.	  Er	  zal	  
contact	  gezocht	  worden	  met	  het	  bestuur	  van	  Een	  Zee	  van	  Staal	  om	  de	  mogelijkheden	  en	  onmogelijkheden	  met	  
elkaar	  te	  bespreken.	  Marije	  Pronk	  vraagt	  ondersteuning	  vanuit	  de	  Dorpsraad	  voor	  de	  kosten	  van	  de	  oprichting	  
van	  een	  stichting	  voor	  de	  skatebaan.	  Marc	  Kouwenhoven	  bekijkt	  de	  mogelijkheden	  voor	  een	  aanvraag	  vanuit	  
het	  budget	  buurtgericht	  werken.	  De	  Dorpsraad	  zal	  de	  verdere	  ontwikkelingen	  met	  grote	  belangstelling	  volgen,	  
maar	  acht	  de	  realisering	  in	  eerste	  instantie	  een	  verantwoordelijkheid	  van	  de	  initiatiefnemers.	  
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Naar	  aanleiding	  van	  de	  vraag	  of	  het	  mogelijk	  is	  om	  de	  riooloverstort	  op	  het	  weiland	  groen	  te	  schilderen,	  laat	  
Marc	  Kouwenhoven	  foto’s	  zien	  van	  het	  beschilderen	  van	  beton	  elders.	  Hij	  vraagt	  zich	  af	  of	  dit	  wenselijk	  is.	  De	  
mogelijkheden	  zullen	  eerst	  uitgezocht	  worden.	  	  
	  
Marc	  Kouwenhoven	  zal	  zorgen	  dat	  het	  mailadres	  van	  de	  Dorpsraad	  tijdelijk	  gewijzigd	  zal	  worden.	  
	  

5. Eventuele	  punten	  Wijkagent	  en	  Heliomare.	  
Marije	  Pronk	  meldt	  dat	  bij	  Heliomare	  vanuit	  de	  gemeenten	  Beverwijk	  en	  Heemskerk	  een	  sportcoach,	  Peter	  
Scholtens,	  geplaatst	  is.	  Jan	  van	  der	  Land	  meldt	  dat	  daarmee	  al	  contact	  is	  geweest	  in	  het	  kader	  van	  de	  enquête	  
sportbeoefening.	  
	  

6. Vaststelling	  agenda.	  
De	  agenda	  wordt	  ongewijzigd	  vastgesteld.	  
	  

7. Vaststelling	  notulen	  vergadering	  10	  december	  2014.	  
De	  notulen	  worden	  vastgesteld.	  
	  

8. Actiepunten	  naar	  aanleiding	  van	  de	  notulen.	  
Roland	  Snijders	  stelt	  voor	  om	  Aad	  Leek	  van	  Woon	  op	  Maat	  te	  betrekken	  bij	  mogelijke	  planontwikkelingen	  rond	  
het	  vertrek	  van	  de	  school	  van	  Heliomare.	  De	  werkgroep	  RO	  zal	  gevraagd	  worden	  dit	  voor	  te	  bereiden.	  
De	  overige	  actiepunten	  komen	  terug	  in	  de	  agenda.	  
	  

9. Ingekomen	  stukken.	  
-‐ Uitnodiging	  burendagen	  Tata	  Steel	  Chess;	  
-‐ Oproep	  stemming	  voor	  IJmonder	  van	  het	  jaar.	  

	  
10. Verslag	  vanuit	  de	  werkgroepen.	  

10.1	  Werkgroep	  Milieu:	  
De	  Kennissessie	  van	  Tata	  Steel	  van	  28	  januari2015	  is	  afgezegd	  wegens	  verhindering	  van	  Sauw	  Buwalda.	  	  
De	  voorkeur	  wordt	  gegeven	  aan	  een	  halfjaarlijks	  overleg	  met	  de	  afdeling	  Milieu	  van	  Tata.	  Het	  dagelijks	  bestuur	  
zal	  alleen	  aanschuiven	  bij	  heikele	  punten.	  Peter	  Duin	  zal	  dit	  inbrengen	  bij	  een	  komend	  gesprek	  met	  
vertegenwoordigers	  van	  Tata.	  
Brief	  aan	  GS:	  Er	  is	  toestemming	  gegeven	  door	  de	  staatssecretaris	  van	  I&M	  voor	  verandering	  van	  het	  meetnet	  
IJmond	  voor	  2013.	  Dus	  voor	  1	  jaar.	  RIVM	  heeft	  een	  aantal	  randvoorwaarden	  daar	  aangehangen.	  Vraag	  aan	  GS	  
is	  wat	  status	  is	  van	  meetgrid	  nu	  en	  of	  de	  bijbehorende	  vragen,	  stukken	  en	  onderzoeken	  hebben	  
plaatsgevonden.	  De	  Staatssecretaris	  moest	  voor	  2014/2015	  over	  eventuele	  verlenging	  van	  de	  veranderde	  
status	  een	  besluit	  nemen.	  Als	  dat	  het	  geval	  is	  geweest	  wil	  de	  Dorpsraad	  ook	  daar	  de	  stukken	  van	  ontvangen.	  De	  
betreffende	  brief	  is	  akkoord.	  
De	  werkgroep	  legt	  de	  laatste	  hand	  aan	  een	  reactie	  aan	  Tata	  Steel	  over	  de	  klachtenafhandeling.	  
10.2	  	  Werkgroep	  Dorpsbelangen:	  
Er	  zal	  een	  brief	  aan	  de	  bewoners	  van	  de	  Voorstraat	  en	  het	  Neeltjes	  Snijderhof	  uitgaan	  met	  het	  verzoek	  om	  een	  
mening	  kenbaar	  te	  maken	  over	  de	  verandering	  van	  de	  rijrichting	  in	  de	  Voorstraat.	  
10.3	  PR	  en	  communicatie.	  
Yvonne	  Molenaar	  doet	  verslag	  van	  de	  voortgang	  van	  het	  bouwen	  van	  de	  nieuwe	  website.	  De	  huidige	  site	  is	  
hierdoor	  tijdelijk	  uit	  de	  lucht.	  Als	  de	  basis	  van	  de	  nieuwe	  site	  staat,	  zullen	  Yvonne	  Molenaar	  en	  Peter	  Duin	  een	  
gesprek	  met	  Experior	  hebben	  over	  het	  verdere	  verloop.	  Gevraagd	  wordt	  aan	  ieder	  lid	  van	  de	  Dorpsraad	  om	  
een	  nieuwe	  foto	  plus	  korte	  tekst	  (niet	  meer	  dan	  200	  woorden).	  De	  nieuwe	  site	  zal	  1	  maart	  operationeel	  zijn.	  
Sauw	  Buwalda	  heeft	  via	  de	  voorzitter	  aandacht	  gevraagd	  voor	  een	  attentie	  voor	  degene	  die	  de	  afgelopen	  10	  
jaar	  de	  website	  gratis	  hebben	  bijgehouden.	  De	  penningmeester	  zal	  hier	  aandacht	  aangeven.	  
10.4	  Kunst	  en	  Cultuur.	  Geen	  punten.	  
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10.5	  Ouderen.	  
Naast	  het	  eerdere	  besproken	  onderwerp	  ”wijzigingen	  in	  de	  financiering	  van	  de	  zorg”	  zijn	  er	  geen	  overige	  
punten.	  
10.6	  Jongeren.	  Zie	  het	  eerdere	  punt	  over	  de	  sportenquête.	  
10.7	  Ruimtelijke	  ordening.	  
Jeroen	  Limmen	  informeert	  naar	  de	  status	  van	  het	  bouwplan	  Neeltje	  Snijdershof.	  Er	  zijn	  inmiddels	  
voorbereidende	  werkzaamheden	  uitgevoerd.	  Via	  Marc	  Kouwenhoven	  zal	  het	  bouwplan	  opgevraagd	  worden.	  
10.8	  Economie	  en	  Toerisme.	  
Binnenkort	  zal	  de	  werkgroep	  bijeenkomen	  om	  de	  aanvragen	  voor	  het	  aanjaagfonds	  te	  bespreken	  en	  de	  wijze	  
waarop	  er	  deelgenomen	  zal	  worden	  aan	  het	  tot	  stand	  komen	  van	  een	  gemeentelijk	  beleidsplan	  toerisme.	  
10.9	  Cursussen.	  
Willy	  de	  Korte	  heeft	  een	  verhaaltje	  voor	  De	  Jutter	  geschreven	  over	  de	  nieuw	  te	  starten	  cursussen.	  
	  

11. Vaststelling	  vergaderrooster	  2015.	  
Er	  zal	  iedere	  tweede	  woensdag	  van	  de	  maand	  vergaderd	  worden	  bij	  voorkeur	  in	  De	  Moriaan.	  In	  de	  maanden	  
juli	  en	  augustus	  zal	  dat	  alleen	  gebeuren	  bij	  dringende	  zaken.	  
	  

12. Inleverpunt	  in	  Wijk	  aan	  Zee	  voor	  de	  Voedselbank.	  
Bas	  van	  der	  Born	  doet	  verslag.	  De	  katholieke	  kerk	  wil	  dit	  initiatief	  oppakken	  met	  een	  inzamelpunt	  in	  de	  
pastorie.	  Naast	  voedsel	  zou	  dit	  mogelijk	  ook	  voor	  kleding	  kunnen.	  Misschien	  kan	  daar	  ook	  een	  uitgiftepunt	  
komen.	  
	  

13. Rondvraag.	  
In	  de	  notulen	  van	  de	  vorige	  vergadering	  is	  er	  gesproken	  over	  het	  groen	  schilderen	  van	  de	  riooloverstort	  op	  het	  
weiland.	  Marc	  Kouwenhoven	  zou	  hij	  hiervoor	  graag	  nog	  een	  RAL-‐nummer	  opgegeven	  krijgen.	  Dit	  zal	  worden	  
uitgezocht.	  
	  
De	  vergadering	  wordt	  na	  een	  korte	  pauze	  besloten	  voortgezet.	  
	  

24	  januari	  2015/Peter	  Duin.	  


