
	  

 
Concept Verslag vergadering Dorpsraad 

  

  Woensdag 14 mei om 20.00 uur in de Moriaan 

1. Opening 

 1.1 Afwezig: Aart, Sauw, Peter S, Marije, Wil 

 1.2 Mededelingen  
Welkom aan de wederom goed gevulde publieke tribune 

 1.3 Publieke tribune 
Geen speciale onderwerpen die niet al op de agenda staan. 

 

1.4  Wijkcoördinator (Marc Kouwenhoven)  
	  
1. Stand van zaken afstudeeropdracht Bosweg. 

Gert-Jan Weiland geeft een presentatie van zijn afstudeerproject. In het bijzonder 
was voor hem ook het technisch gehalte van belang gezien de eisen vanuit school. 
Het project heet “Alternatieve ontsluiting NoordPier” Na de presentatie was er 
gelegenheid voor vragen. Vragen van raad en publiek gingen voornamelijk uit naar 
de verkeerstellingen, naar de stelling dat vervuilde grond bepaalde tracés uitsluit, 
en naar de geprojecteerde aansluiting op de Zeeweg. Er was korte discussie over 
de conclusie dat alternatieve ontsluiting pas actueel wordt als het concept 
bestemmingsplan (Zee zicht) van Velsen doorgaat EN uitgevoerd is met invulling 
van de beoogde bestemmingen. 
De Dorpsraad geeft als feedback aan de gebied coördinator mee dat het belang 
van afstemming met, en invloed op het beleid van Velsen met het NoordPier gebied 
groot geacht wordt. De Dorpsraad verwacht dat de gemeente de Dorpsraad daarbij 
betrekt.  
De Dorpsraad nam de presentatie verder voor kennisgeving aan, en wenst Gert-
Jan succes met zijn afstuderen. [actie MK] 
              

2. Inloopavond gebiedsvisie 15 mei 
Naar aanleiding van de voorgaande vergadering, en de toelichting door Arthur de 
Boer op de totstandkoming van Gebiedsvisie en vervolgens Bestemmingsplan, is 
een gesprek gevoerd over de betrokkenheid van het Dorp bij het tot stand komen 
van de Gebiedsvisie. Hieruit kwam naar voren dat middels inloop, werkgroepen en 
een klankbord groep de betrokkenheid vorm was gegeven. 15 mei is een 
afsluitende inloop gepland om het resultaat te laten zien en toe te lichten. Op de 
vraag om bewoners voorafgaand actief, ter voorbereiding, te informeren over de 
betekenis van de visie en vooral over de gemaakte keuzes uit alternatieven is 
helaas niet ingegaan constateren we nu op de 14e mei. 
Peter Weel kon toevoegen dat het nieuwe college, de nieuwe wethouder met 
planologie in de portefeuille extra aandacht wil geven aan het tot stand brengen van 
de Gebiedsvisie. Dat betekent dat het eventuele commentaar dat op de 
inloopavond uit het Dorp naar voren komt toch nog als mogelijke input voor 
bijstelling zou kunnen worden meegenomen. In juni is een presentatie aan de 
Gemeenteraad. Voorafgaand daaraan is er gelegenheid tot gedachtewisseling met 



	  

Raadsleden op 12 juni in de zgn raadscarrousel.  
 

3. Organisatie DNA deel 2 (zie ook pt 6 en 7) 
Fase 2 van het DNA project is van start gegaan. Er is een afstudeeropdracht aan 
gekoppeld waarmee fors op de consultancy bespaard kon worden. De fase omvat 2 
participatie sessies, waar deelnemers uit het dorp input leveren. Deze zijn beide op 
doordeweekse dagen overdag gepland.  
Aan de gebied coördinator wordt gevraagd terug te koppelen dat deze planning 
invloed heeft op de haalbaarheid van deelname van mensen met een dagtaak 
elders. [aktie MK] 
 

4. Plantenbakken Wijk aan Zee 
Mark circuleert foto’s van een tiental verwaarloosde plantenbakken. Deze 
plantenbakken zijn geplaatst en gevuld door de gemeente, met de afspraak dat 
Dorpsbewoners zelf voor het onderhoud zouden zorgen. Er was zelfs een kleine 
vergoding voor watergebruik en dergelijke beschikbaar. Deze afspraak is niet in 
stand gebleven, de bakken zijn verwaarloost. Dit kan zo niet verder. Of er komt 
snel een oplossing, of de bakken worden verwijderd. 
Mark stelt voor de bakken op korte termijn op te knappen en van onderhoudsarm, 
maar wel leuk ogend, gewas te voorzien. De bal ligt echter bij het Dorp. 
De werkgroep economische zaken en toerisme zal dit oppakken. [actie JL]  
 

 

 

1.5 Wijkagent (Aart van Oostveen) 
 - niet aanwezig, maar per mail heeft Aart laten weten dat hij het gebied rond de 

boswegingang al enige tijd in rondes meeneemt, maar dat hij nog geen 
onregelmatigheden heeft geconstateerd.(dit in reactie op melding van crossfietsen in 
beschermd gebied). 

 

 
1.6 Heliomare (Marije Pronk) 
         -   geen punten 
  

2. Bestuurszaken (Dagelijks Bestuur) 

  
2.1 Notulen Dorpsraad 

Goedgekeurd, met medeneming van opmerkingen van Arthur de Boer. 

  

2.2 Actielijst 
 In notulen 
 

- Informatieavond TATA op 5 juni 
Overleg tussen de Dorpsraad en TATA heeft, naast de afspraken zoals verwoord in 
de memo over de gesprekken in maart jl, geresulteerd in het voornemen van TATA 
om het Dorp interactief op een te beleggen informatieavond te informeren over 
overlast en maatregelen.  
Deze informatieavond zal op 5 juni plaats vinden. In de voorbereiding zal de 
Dorpsraad desgewenst advies geven. 
Op 28 mei zal in de Jutter een uitnodiging ingelegd worden. Het is van belang dat 
bewoners tijdig geïnformeerd worden over datum (5 juni) tijdstip (19.30 hr) en plaats ( 



	  

De Moriaan). [hoort, zegt het voort !!!]. 
 
Het wordt geopperd op deze avond tevens de jaarlijkse Stichtingsraad vergadering te 
plannen. Alle inwoners, ouder dan 18 jaar, zitten in de Stichtingsraad. In principe 
gaat het om een formeel moment waarin het aftreden en toetreden van 
bestuursleden wordt bevestigd, en het beleidsplan wordt bevestigd. Er is geen plaats 
voor discussie (daarvoor zijn de Dorpsraadvergaderingen toegankelijk voor 
iedereen).  
Mogelijk zal dit ook bevorderend werken op de opkomst van de infoavond. De 
secretaris zal dit idee opnemen met TATA [actie LS]. 
 
 

- Antwoord aan PWN 
Conform in de vorige vergadering besproken heeft de PWN antwoord gehad op haar 
afwijzingsbrief (afwijzing op een niet gestelde vraag). 
Uit de publieke tribune wordt opgemerkt dat PWN inmiddels door middel van een 
opgeworpen houtwal de overlast in het natuurhoekje wil voorkomen. Verwacht wordt 
echter dat wandelaars nieuwe wegen zullen banen. 
 

- Voortgang	  werkgroep	  formering	  inbreng	  Dorp	  in	  Schaak-‐eventweken	  
Nog	  voor	  de	  zomer	  zal	  groepje	  geformeerd	  worden	  [	  actie	  PW]	  
	  

- Status	  overleg	  over	  hekwerk	  dorpsweide	  
Inmiddels	  is	  afgestemd	  met	  de	  Stichting	  Dorpsweide,	  en	  wordt	  het	  gezamenlijke	  
standpunt	  om	  een	  tot	  een	  esthetisch	  betere	  oplossing	  voor	  het	  hekwerk	  te	  maken	  
aan	  de	  Gemeente	  doorgegeven	  [actie	  is	  uitgevoerd]	  

 

  

2.3 Ingekomen stukken 
  Reeds verzonden 
 
- 380 KV kabel: 
De	  genoemde	  380KV	  kabel	  van	  de	  hoorzitting	  gaat	  nergens	  in	  de	  buurt	  van	  WaZ	  lopen!	  
Op	  de	  website	  van	  Tennet	  is	  het	  tracé	  zichtbaar:	  hij	  gaat	  onder	  het	  Noordzee-‐kanaal	  
door	  en	  komt	  dan	  boven	  in	  Beverwijk-‐Oost.	  	  

	  
De	  verwarring	  ontstond	  omdat	  Eneco	  ook	  bezig	  is	  met	  een	  kabeltracé	  voor	  het	  Q4	  
windpark	  bij	  Bergen.	  Deze	  kabel	  moet	  ook	  ergens	  aan	  land	  en	  WaZ	  behoort	  tot	  de	  
mogelijkheden.	  Deze	  sluit	  dan	  uiteindelijk	  weer	  wel	  aan	  op	  het	  net	  van	  Tennet.	  
Het	  plan	  is	  deze	  kabel	  te	  boren.	  Boortracé	  Zuidoost	  van	  paasduin	  zuid	  langs	  WaZ.	  

 
 

 

  
2.4 Financiën 
  

- geen issues  
  



	  

 

2.5 PR en Communicatie 
 
 -   Bijwerken website, geen voortgang. 

 
         -   plan voor informatie, communicatie platform: 

Marije en Luuth hebben gesproken over wat er nodig is. Dit zal voor de volgende 
vergadering uitgewerkt worden in een plan [actie LS] 
 
Er zal meer geld nodig zijn voor de opzet van een goed werkend systeem dan het 
budget van de Dorpsraad toestaat. Er zal dus naar extra middelen gezocht moeten 
worden. (gemeente?, fondsen?, partners Etc.) 

 

 

2.6 Overige zaken 
 - vaststellen Beleidsplan / jaarplan 2014 – 2018 

Telefoon nr kan verwijderd worden (ingang is website/mail). Met algemene stemmen 
vastgesteld. 
 

- kandidaten voor raad en werkgroepen 
   Met genoegen wordt geconstateerd dat er belangstelling is om in bestuur en/of 

werkgroepverband aan de Dorpsraad mee te werken. 4 nieuwe kandidaten zijn 
nader gesproken en overwegen zich kandidaat te stellen. Met 3 eerder 
gesproken belangstellenden moet opnieuw contact worden opgenomen.  
 
Er wordt naar gestreefd om een totale concept samenstelling van de nieuwe 
raad, inclusief werkgroepen uit te werken en deze voor instemming aan de 
Stichtingsraad voor te leggen. De kandidaten worden daarvoor elk nog 
geraadpleegd. 
 

- Organisatie jaarvergadering Stichtingsraad. 
Jaarvergadering is vooral procedureel. Twee punten: 
- instemming beleidsplan 
- instemming voorstel bestuursraad en werkgroepen. 
 
Voor discussie is elke maande de Dorpsraadvergadering toegankelijk, de 
Stichtingsraad vergadering leent zich daar niet voor. 
 
plan is de vergadering op 5 juni te houden. (afstemming met TATA) 

 
	  

 
 

 
 

3. Werkgroep Dorpsbelangen (Roland Snijders) 

  3.1 - crossfietsen etc. op grens met TATA, bij Bospad. 
Niet geconstateerd door Dorpsraadleden 



	  

 

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

  

4.1 Overleg met gemeente over betrekken bewoners bij gebiedsvisie 
Zie punt 1.4.2 
 

4.2    feedback mbt bouwplannen Neeltje Snijdershof  
De architect is conform het verslag van april geïnformeerd van het gezichtspunt van de 
Dorpsraad. 
 

4.3   RvSt vernietigd besluit Gemeente inzake bouwplannen Witte Huis 
        Bestudering van het arrest leidt tot de conclusie dat de voorgenomen vergunning 

waarschijnlijk gehandhaafd blijft in zijn huidige vorm, maar dat meer eenduidigheid in de 
voorwaarden over bouwhoogte in het bestemmingsplan aangebracht moet worden. 
De vergunning zal dus de bouw beperken tot 10 wooneenheden met een maximale 
bouw hoogte van 10 meter 

 
5.	   Werkgroep Milieu (Sauw Buwalda namens de werkgroep) 

  

5.1  zitting RvSt 16 04 2014 mbt deuremmissie kooksfabriek 
 

De Dorpsraad heeft haar argumenten goed naar voren kunnen brengen. De uitspraak zal 
tenminste 6 weken op zich laten wachten, dat wordt dus na 1 juni. 

 
6. Werkgroep Economische zaken en Toerisme (Jeroen Limmen) 

 

6.1   DNA deel 2 

zie ook punt 1.4.3 Daarnaast wordt opgemerkt dat dit jaar de 90 deelnemers aan Ezels 
en Kwasten het thema “Wijk aan Zee Wat doet het met je” meegekregen hadden. Dit 
wordt vastgelegd in een boek. Ook dit vormt een belangrijke bron voor de vaststelling 
van het DNA. De Gemeente (Josselin) zal hierover geïnformeerd moeten worden [Actie 
BK] 

7. Werkgroep Kunst & Cultuur  

  

7.1  
 

- Opening Cultural Village 15 jaar jubileum op 31 mei (zie bijgaand persbericht). 
In dit jubileum jaar zal veel aandacht worden gegeven aan wat er geleerd en bereikt is. 
Het is de bedoeling om dit een basis te laten vormen voor verdere uitbouw van Cultureel 
Village in de komende 15 jaar. Iedereen wordt dan ook gevraagd op 31 mei de opening 
bij te wonen. Het totale programma omvat op hoofdpunten: 
•	  	  	  	  	  	  	  	  	  31	  mei	  Opening	  Tentoonstelling	  Dorpsportret	  
•	  	  	  	  	  	  	  	  	  13-‐16	  juni	  de	  dorpen	  van	  Cultureel	  Dorp	  komen	  naar	  Wijk	  aan	  Zee	  	  
•	  	  	  	  	  	  	  	  	  Onbekende	  datum	  Diner	  aan	  Zee	  
•	  	  	  	  	  	  	  	  	  19	  juli	  –	  16	  augustus	  tentoonstelling	  ‘Rimpels’	  in	  de	  Moriaan	  met	  een	  uitgebreid	  

programma	  daar	  omheen.	  



	  

•	  	  	  	  	  	  	  	  	  Onbekende	  datum’onderzoek	  ‘pionieren’	  
•	  	  	  	  	  	  	  	  	  Oktober	  Studiebijeenkomst	  Doeners	  en	  Denkers,	  hoe	  we	  hen	  bij	  elkaar	  willen	  

brengen	  
	  

- Ezels	  en	  Kwasten,	  terugblik	  	  
Dit	  jaarlijks	  terugkerende	  project	  groeit	  nog	  elk	  jaar.	  Met	  nu	  90	  deelnemers	  uit	  
verschillende	  landen	  is	  het	  een	  betekenisvolle	  kunstmanifestatie	  geworden.	  Op	  de	  
afsluitende	  expositie	  en	  veiling	  bleek	  dat	  er	  kwalitatief	  zeer	  interessant	  werk	  gemaakt	  
was.	  Daarnaast	  heeft	  iedereen	  genoten	  van	  Wijk	  aan	  Zee,	  de	  gastvrijheid	  en	  de	  
voortreffelijke	  organisatie.	  
Er	  is	  gewerkt	  vanuit	  het	  thema	  “Wijk	  aan	  Zee,	  wat	  doet	  het	  met	  je”.	  Dat	  geeft	  
natuurlijk	  een	  fantastische	  inkijk	  in	  hoe	  derden	  Wijk	  aan	  Zee	  ervaren.	  Er	  wordt	  een	  
boek	  gemaakt.	  [zie	  ook	  punt	  6.1]	  
	  

- Smaakmarkt	  en	  andere	  plein	  evenementen	  (mobiele	  overkapping	  plein)	  	  
Momenteel	  werkt	  een	  architect	  aan	  initiële	  ideeën	  voor	  een	  
overkappingsconstructie.	  Dit	  zou	  het	  mogelijk	  kunnen	  maken	  om	  het	  einde	  van	  het	  
TATA	  Schaaktoernooi,	  dat	  in	  de	  winter	  in	  onzeker	  weer	  plaats	  vindt,	  een	  geheel	  
nieuwe	  opzet	  te	  geven	  [buiten,	  brede	  betrokkenheid	  dorp,	  huldiging	  winnaar,	  muziek	  
etc.].	  Als	  het	  idee	  vorm	  krijgt	  zal	  dit	  met	  TATA	  opgenomen	  kunnen	  worden	  
(samenhang	  met	  punt	  2.2	  wrkgroep	  schaaktoernooi)	  [actie	  BK]	  	  	  

 
 
        
 

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) 
  

 9. 
 Rondvraag 
- 
 

 


