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Inleiding 

DOEL STICHTING DORPSRAAD 

De Stichting Dorpsraad is in 1983 in het leven geroepen met als doel:  

“het bevorderen van de leefbaarheid van Wijk aan Zee, in de ruimste zin van het 

woord” 

STICHTINGSRAAD 

Alle inwoners van Wijk aan Zee, van 18 jaar en ouder, vormen tezamen de Stichtingsraad.  

De Stichtingsraad benoemt het bestuur van de Stichting Dorpsraad.  

De Stichtingsraad stelt op haar jaarvergadering elk jaar een 4-jarig beleidsplan vast. 

BESTUUR 

Het bestuur bestaat per 1 maart 2014 uit: 

Persoon Dorpsraadsfunctie Werkgroep Aftr. 

Peter van Weel voorzitter Dagelijks bestuur / WMO 2014 

Luuth van der Scheer secretaris Dagelijks bestuur 2015 

Will de Korte penningmeester Dagelijks bestuur / Cursussen 2014 

Jeroen Limmen Vice voorzitter Dagelijks bestuur / Economie 2016 

Douwe Buwalda lid Milieu 2014 

Roland Snijders lid Dorpsbelangen 2014 

Bas van der Born lid Milieu / Schiphol 2016 

Linda Valent lid Milieu / Gezondheid 2015 

Peter Snijders lid Ruimtelijke ordening 2015 

Hans Dellevoet lid Ruimtelijke ordening 2016 

Jaap Durge lid Ouderen 2015 

Nikkit Colens lid Jongeren 2016 

Bert Kisjes Alternerend lid Kunst & Cultuur 2017 

Jan van der Land Alternerend lid Kunst & Cultuur 2017 

Ella de Jong Alternerend lid Kunst & Cultuur 2017 

    

BELEIDSPLAN  

De Stichting legt elk jaar het beleid vast in een plan met de strekking van 4 jaar. Daarvan is het eerste 

jaar het jaarplan.  

Dit document is het beleidsplan 2014 - 2018. 
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Organisatie, Mandaat, Rooster van aftreden 

ORGANISATIE 

De Dorpsraad is georganiseerd in het bestuur, het dagelijks bestuur en werkgroepen . 

Het bestuur vergadert elke 2e woensdag van de maand (uitgezonderd vakantieperioden) met een 

openbare vergadering in de Moriaan. Belangstellenden kunnen deze vergaderingen bijwonen. Inwoners 

van Wijk aan Zee kunnen onderwerpen op de agenda laten plaatsen, of in de vergadering inbrengen.  

Het bestuur bespreekt onderwerpen die  voor de leefbaarheid van Wijk aan Zee van belang zijn, actueel 

of die in het beleidsplan benoemd zijn, en maakt afspraken over de aanpak daarvan. 

De wijkagent en de gebiedsmanager van de gemeente Beverwijk nemen zoveel mogelijk (regulier) deel 

aan de Dorpsraadvergaderingen. Van de vergadering wordt verslag gelegd en dit verslag wordt 

gedistribueerd en op de website wijkaanzee.org gepubliceerd. 

Het dagelijks bestuur regelt lopende zaken van algemene aard (met name post en mail) en bereidt de 

bestuursvergaderingen voor. 

Werkgroepen zijn ingesteld voor de specifieke beleidsonderwerpen. Naast deelname van een of 

meerdere bestuursleden staan de werkgroepen open voor deelname van elke inwoner van Wijk aan Zee. 

Afhankelijk van kennis en vaardigheden en het aantal  deelnemers kunnen werkgroepen worden 

gesplitst. De reguliere werkgroepen zijn: 

 Dorpsbelangen 

 Ruimtelijke Ordening 

 Milieu 

 Economische Zaken en Toerisme 

 Kunst en Cultuur 

 Welzijn Gezondheid en Wmo 

MANDAAT 

Het mandaat van het bestuur van de Dorpsraad wordt verkregen door stemming of instemming van de 

Stichtingsraad voor de benoeming van de leden. 

Werkgroepen krijgen waar nodig mandaat van het bestuur om de belangen van het dorp op het 

betreffende beleidsterrein te behartigen. 

ROOSTER VAN AFTREDEN 

Er is en rooster van aftreden waarin elk lid van de Dorpsraad na een zittingsperiode van 3 jaar aftreed. 

Herbenoeming door de Stichtingsraad is zonder enige restrictie mogelijk. Het huidige aftreedschema is 

aangegeven in de tabel in de inleiding. 
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Algemene situatie van het dorp 

Wijk aan Zee telt 1025 woningen en heeft 2100 inwoners. De essentie le infrastructuur (wegen, 

verlichting, riolering, telecommunicatie, groenvoorziening ) is in beheer van de gemeente Beverwijk en 

is in het algemeen in goede staat. Er is geen glasvezel verbinding. Het dorp heeft pittoreske elementen, 

maar de esthetische waarde is na 1950 door (ver)nieuwbouw geweld aan gedaan en is op veel plekken 

in het dorp laag tot zeer laag.  

Gelegen te midden van een van de grootste zware industriegebieden van Nederland, heeft het dorp te 

maken met een relatief hoge belasting van stof (waaronder fijnstof), geluid en stank. Deze belasting 

heeft naast andere leefbaarheidsaspecten een negatieve invloed op de gezondheidsrisico’s. Bij zeewind 

is echter juist sprake van “ frisse lucht”. 

De bevolkingsopbouw is ten opzichte van het Nederlands gemiddelde enigszins scheef. Er is in het 

bijzonder een ondervertegenwoordiging van jongeren (28% van de huishoudens heeft kinderen, 14% 

van de bevolking is jonger dan 15 jaar (landelijk 17%). Het dorp kent een relatief groot aantal 

arbeidsmigranten. De integratie van deze groep in het dorpsleven is, mede vanwege dat hun verblijf van 

tijdelijke aard is, zeer beperkt. Het dorp is voorzien van een grote, mede op toerisme ingestelde, horeca 

sector. Dit strekt zich uit tot op het strand, waar permanente en seizoensgebonden voorzieningen zijn. 

Een deel van deze voorzieningen bevindt zich aan de Noordzijde, in de gemeente Velsen. Echter alle 

verkeersstromen naar de stranden maken gebruik van e e n toegangsweg die door het dorp voert. In het 

dorp bevindt zich een cluster van grote eenheden van de gezondheidsinstelling Heliomare. Het beleid 

van Heliomare is er op gericht de aanwezigheid wat af te bouwen. Er zijn zeer weinig 

detailhandelsbedrijven in het dorp. Er is een goede busverbinding naar het centrum en het station van 

Beverwijk. 

Op gebied van Kunst en Cultuur, in brede zin, worden veel initiatieven en activiteiten in het dorp 

ondernomen. Muziek (er zijn zelfs 2 koren), beeldende kunst en marktactiviteiten zijn ruim 

vertegenwoordigd.  

Zie bijlage voor wat statistieken en gegevens. 
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Aandachtsgebieden en beleid per aandachtsgebied 

DORPSBELANGEN 

De werkgroep dorpsbelangen houdt zich bezig met de alledaagse belangen van de inwoners. Waar 

mogelijk biedt zij inwoners een luisterend oor en probeert te helpen. Dit kunnen zaken zijn als 

gebruik/misbruik van openbare ruimtes, onveilige verkeerssituaties, eigenplek voor jongeren en 

ouderen, speeltoestellen, voorzieningen in het dorp en overlast. 

 

Het helpen bestaat in beginsel uit het inventariseren en structureren van het probleem, zo mogelijk het 

bij elkaar brengen van personen die aan een oplossing kunnen bijdragen en/of het afstemmen met de 

Gemeente Beverwijk. 

 

Het beleid voor de komende 4 jaar is erop gericht deze functie te blijven uitoefenen. Op dit moment is de 

werkgroep onderbezet en er wordt gezocht naar een kandidaat die zeer goed is aangesloten bij de 

samenleving in het dorp. Het invullen van deze vacature is een speerpunt voor 2014. 

RUIMTELIJKE ORDENING 

De werkgroep Ruimtelijke Ordening zet zich in voor het vroegtijdig begeleiden, toetsen, monitoren en 

realiseren van plannen die ingrijpen op de Ruimtelijke Ordening van het dorp. Daarnaast wordt 

gereageerd op knelpunten en problemen die zich voordoen. 

 

Het beleid voor de komende 4 jaar richt zich op de wijze van implementeren van de 

gebied/structuurvisie en het beeldkwaliteitsplan voor Wijk aan Zee zoals de gemeente dit heeft 

vastgesteld en zoals de gemeente daar uitvoering aan zal geven. Aandacht zal uitgaan naar het tijdig 

betrekken van de inwoners bij de eventuele uitvoeringsplannen, en het ontwikkelen van zienswijzen die 

uitgaan van de leefbaarheid van het dorp. 

 

In 2014 zijn twee belangrijke ontwikkelingen aan de orde: 

- het herzien van het bestemmingsplan van Wijk aan Zee. De werkgroep streeft naar een nauwe en 

vooral tijdige betrokkenheid van de leefgemeenschap. 

- de renovatie (en tijdelijke sluiting) van de Velsertunnel. nieuw bestemmingsplan voor 2014 op de 

agenda. De werkgroep zal bij de Gemeente aandringen op goed overleg met RWS om de toegankelijkheid 

van wijk aan Zee zoveel mogelijk te ontzien. 

 

Daarnaast zal alert gereageerd worden op eventuele ontwikkelingen aangaande het Boswegplan. 

MILIEU EN GEZONDHEID 

Milieu is vanwege de ligging van Wijk aan Zee: - de het milieu zwaar belastende industrie le omgeving; - 

het Natura 2000 gebied met kwetsbare flora en fauna; - het bestuurlijk door de gemeente Velsen 

bepaalde Noordstrand en Noord-duinen met daarin windenergie centrales, een dominerend aspect met 

betrekking tot de leefbaarheid van het dorp. De werkgroep Milieu werkt aan structurele verbeteringen 
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op gebied van milieu en gezondheid door zoveel mogelijk in samenspraak met Milieudiensten, de 

Milieufederatie, de provincie, de gemeente en de industrie le partijen beleid, regelgeving en handhaving 

in de juiste richting te bevorderen.  

 

Speerpunten Beleidsplan 2014 Dorpsraad werkgroep Milieu: 

 

Tata: Aankomende jaar worden de voorschriften voor de doekfilterinstallatie van Tata bekend gemaakt. 

Dat is dan de laatste fase van de milieuvergunning van Tata. Deze voorschriften zullen uiteraard kritisch 

bekeken worden door de werkgroep. Hopelijk zijn bedenking en bezwaar niet nodig en kan de 

vergunningverlening na (te) vele jaren eindelijk afgerond worden. Verder moet de vergunning getoetst 

worden aan de nieuwe BREF (internationale regelgeving). In samenspraak met de Milieufederatie N-H 

zullen wij e.e.a. kritisch volgen.   

 

Raad van State: Er loopt nog een beroep bij de Raad van State tegen het voorschrift inzake de 

deuremmissie van de Cokesfabriek 2. In April 2014zal de zitting plaats vinden. 

 

Gezondheidsonderzoek:  Het gezondheidsonderzoek IJmond is nog niet afgerond. De rapportage moet 

nog volgen. Linda Valent is de ‘trekker’ van dit onderdeel. Het is de bedoeling dat in de aankomende 

jaren dit onderzoek met regelmaat herhaald gaat worden. Op basis daarvan kan vastgesteld worden hoe 

beleid uitwerkt op de gezondheidsrisico’s. Ook kan hierin een basis worden gevonden voor nieuw beleid 

en nieuwe maatregelen.  

 

Milieudialoog IJmond: De eerste ronde van dit overleg had een goede start in 2013. Samen met de 

Milieufederatie N-H hebben wij een aantal punten ingebracht die nog niet allemaal zijn uitgevoerd. Wij 

zullen in een volgende ronde de overgebleven punten (waaronder de reductiemogelijkheden fijn stof bij 

Tata) in het (niet ambtelijke) overleg met de provincie weer naar voren brengen. Deze punten komen 

ook op de agenda te staan in een nog te plannen overleg Tata / Milieufederatie N-H / Dorpsraad.  

 

Monitoren vlieghinder: Het aantal vluchten vanaf Schiphol mag nog groeien de aankomende jaren. Dat 

betekent dat de hinder  door de Polderbaan in de IJmond ook gaat toenemen. Onze specialist Bas van 

der Born zal deze ontwikkeling nauwlettend  volgen. 

 

Regulier overleg: Met instanties als Tata / provincie / Milieudienst IJmond / Milieufederatie N-H zal met 

regelmaat overleg plaats vinden. 

 

Monitoren bedenking Milieudienst IJmond: Deze dienst heeft (evenals de Dorpsraad) een bedenking 

ingediend tegen het ontwerp besluit Nationale Samenwerkingsverband Luchtkwaliteit (NSL). De 

bedenkingen zijn gericht tegen het steeds maar toelaten van verruiming van de fijn stof normen in 

milieuvergunningen afgegeven door Gedeputeerde Staten van N-H. (In andere gebieden in het land waar 

de fijn stof norm dreigt of wordt overschreden is er een nationaal verbod op deze verruimingen ( niet 

NIBM)). 

 

Vergunning lichteren kolen door havenbedrijf Amsterdam: Het bedrijf zet in op meer dan een 
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verdubbeling van de overslag in de IJmond. Hiervoor moet nog vergunning verleent worden. E.e.a zullen 

wij, gezien het bovenstaande punt, kritisch volgen. 

 

Toename geurklachten Tata / geluidsoverlast Harsco : Het afgelopen jaar is er een toename te zien van 

geurklachten. Deze toename zullen wij in het te voeren overleg met het Tata op de agenda zetten. De 

geluidsalarmen van het bedrijf Harsco zijn al jaren een bron van overlast en wordt ook al jaren door ons 

aangekaart. Tot nu toe nog zonder resultaat. Wij zullen dit probleem blijven benoemen. 

 

Monitoring fijn stof in het dorp: We hebben gestreden voor een extra meetpunt voor fijn stof in het dorp 

en die strijd gewonnen. We zijn in overleg met de provincie over de meest geschikte plaats. De 

(toekomstige) meetresultaten van dit nieuw in te richten punt moet de grenswaarde op leefniveau van 

fijn stof in het dorp gaan bewaken. 

ECONOMISCHE ZAKEN EN TOERISME 

Op het gebied van economie, waaronder als belangrijke sector Toerisme, zijn de uitdagingen in Wijk aan 

Zee groot. Het ontwikkelen van een duurzame, evenwichtige demografische ontwikkeling die nodig is 

voor de blijvende onderbouwing en verbetering van basisvoorzieningen (school, sociale voorzieningen, 

gezondheidsinstellingen, detailhandel) hangt sterk samen met de aantrekkelijkheid van het dorp als 

(permanente) vestigingsplaats. Plaatselijke werkgelegenheid, goede communicatie infrastructuur 

(glasvezel?), de ontsluiting van het dorp voor forenzen zijn aspecten die in samenhang met woongenot 

de basis vormen voor het bevorderen van deze duurzame demografie.  

 

De werkgroep:  

Als werkgroep zullen we ons deze beleidsperiode inzetten voor een goede samenwerking met alle 

partijen die zich inzetten voor toeristisch/economisch product in ons dorp. De werkgroep zal verder 

uitgebreid gaan worden met vertegenwoordigers van deze partijen. Inmiddels heeft de TIP en als 

vertegenwoordiger Peter Duin plaats genomen in de werkgroep. Een van de punten welke op de agenda 

staat is om te kijken (in samenwerking met de ondernemersvereniging) hoe we het Tata schaaktoernooi 

kunnen waarborgen in Wijk aan Zee.  Verder zullen we trachten alle krachten te bundelen opdat in 2015 

zowel een website als een informatie boekje verschijnt welke gemaakt is door alle betrokken partijen. 

Dit om te voorkomen dat er meerdere boekjes komen met het zelfde doel. 

 

De (demografische) balans in het dorp is van zeer economisch belang, dus ook hier zal gekeken worden 

hoe de doorstroom van de woningen gestimuleerd kan worden. Ook zullen de mogelijkheden bekeken 

dienen te worden voor nieuwbouw en dan specifiek voor starters (prijs max. 160.000 euro) , senioren 

en ook sociale huurwoningen moeten op peil blijven. De bestaande sociale huurwoningen worden door 

de woningbouwvereniging verkocht, dit heeft zowel voor als tegens. 

 

Ook een punt op de agenda is het beleid van Heliomare om een aantal activiteiten weg te trekken uit 

Wijk aan Zee. Nauwlettend zal dit proces gevolgd worden, en waar kansen zich voordoen om toch in het 

dorp nog voordelen te behalen zal daar op ingespeeld worden. Ook zal aandacht gegeven worden aan de 

invulling van de vrijkomende terreinen. 
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KUNST EN CULTUUR 

De kunst en Cultuursector in Wijk aan Zee bestaat uit een groot aantal, veelal kleinschalige initiatieven, 

projecten en ondernemingen (zie ook inventarisatie bijlage). De kunst en Cultuursector is van grote 

betekenis voor het karakter van het “Cultuur Dorp Wijk aan Zee”. De werkgroep vormt binnen de 

Dorpsraad de stem van deze sector. De zal Dorpsraad samenwerking in het dorp, waar mogelijk en 

wenselijk, bevorderen en zal initiatieven stimuleren. De werkgroep dringt in de beleidsperiode aan op 

gemeentelijke en andere ondersteuning voor lopende en nieuwe initiatieven.  

. 

WELZIJN, GEZONDHEID EN WMO 

 

AWBZ (Zorg) 

In de komende jaren zullen er veel verantwoordelijkheden op het gebied van zorg naar de gemeenten 

toe komen en moeten deze gemeenten met minder middelen en een toenemende vraag, kwalitatief 

goede zorg beschikbaar houden. De zorgverlening maakt daardoor de komende periode grote 

veranderingen door, waarvan het effect nog niet altijd duidelijk is. De Dorpsraad blijft zich inzetten om 

de zorg dichterbij de mensen in Wijk aan Zee te organiseren.  

Om de AWBZ voorziening betaalbaar te houden zullen die vrijwel zeker terug gebracht worden tot de 

kern, waardoor alleen nog de zorg zal worden vergoed en niet meer wonen en service. Dit zal een groter 

beroep doen op mantelzorg en vrijwilligers. De Dorpsraad zal zich blijven inzetten om deze groep te 

ondersteunen. 

Cursussen 

In de beleidsperiode zal de Dorpsraad het verzorgen van cursussen, vooral gericht op geestelijk en 

lichamelijk welzijn, blijven faciliteren. 

 

Jongeren 

De leefbaarheid van het dorp voor jongeren wordt onder andere bepaald door de aanwezigheid van 

scholingsmogelijkheden, eventueel (leer)werkplekken en, al dan niet in verenigingsverband 

georganiseerde sport en recreatieve mogelijkheden. Dit zijn dan ook de aandachtspunten voor deze 

werkgroep voor de komende beleidsperiode.  

 

Ouderen 

De visie en insteek van deze werkgroep met betrekking tot het beleidsplan 2014 van de Dorpsraad. 

Graag mee te willen denken en sturen over de algemene dingen welke  

regelmatig ter tafel komen op de dorpsraad vergaderingen. 

Met als extra aandachtspunt de ouderen van ons dorp waardoor de verbinding 
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tussen de verschillende ouderengroepjes, de Gemeente, Hospices, Buurtzorg enz 

richting de dorpsraad meer informatie en aandacht kan krijgen. 

,Het zogenaamde cement tussen de stenen,. 

Zo ook de mogelijkheid om bij inspraak te zijn mbt nieuw bouw projecten  

waarbij ouderen woningen tot een optie behoren. 

Dus aandacht in de breedste zin voor het welzijn van onze ouderen.  

Dorpsraad samenwerking in het dorp, waar mogelijk en wenselijk, bevorderen. 
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Budget en meerjarenbegroting 

 

 

 

 

Begroting beleidsplan 2014 - 2018

 x € 2014 2015 2016 2017

Kosten

reguliere organisatie:

Secretariaat 350 50 200 200

Contributie en abbonementen 550 400 500 550

voorziening milieu kosten 1115 1200 1250

Advies en informatie kosten 650 50 200 200

Administratiekosten 750 750 750 750

Bestuur 600 900 800 850

Bankkosten 250 150 150 150

Vergaderkosten 1400 1100 1200 1300

Representatie 120 50 100 100

    ----------     ----------     ----------     ----------

Totaal organisatiekosten 4.670€        4.565€     5.100€     5.350€     

Resultaat cursussen (tekort) 1300 1500 1500 1550

Dekking uit reguliere subsidie 5.970€        6.065€     6.600€     6.900€     

regulier exploitatiesalde 0 0 0 0

Verbeteringsprojecten:

Milieu pm pm pm pm

Dorpscommunicatie (website etc.) 3000 3000 3000 2000

    ----------     ----------     ----------     ----------

vereiste extra dekking pm pm pm pm
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Contact informatie 

Dorpsraad Wijk aan Zee 

Dorpsduinen 4 
1949 EG Wijk aan Zee 

Tel .0251-821176/06-54386625 

Fax [Fax] 

www.wijkaanzee.org/dorpsraad 
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BIJLAGEN 
 

Statistische bijlage 

 

 

 

 

aantal

0-14 jaar 14 294

15-24 jaar 10 210

25-44 jaar 23 483

45-64 jaar 35 735

65 jaar en ouder 18 378

Totaal 2.100

Mannen 1.060

Vrouwen 1.040

2 42

10

15

Bevolking, Leeftijdsopbouw in 2012 (%)

Bevolking, Aantal inwoners in 2012 (aantal)

Bevolking, Niet westerse allochtonen in 2012 (% van bevolking)

Bevolking, Geboorte in 2009 (aantal)

Bevolking, Sterfte in 2009 (aantal)
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Regio's 0-14 jaar
15-24 

jaar

25-44 

jaar

45-64 

jaar

65 jaar 

en ouder

Wijk aan Zee 14 10 23 35 18

Beverwijk 17 12 28 27 16

Nederland 17 12 26 28 16

Bevolking, Leeftijdsopbouw in 2012
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1.025

Landelijk (euro)

209.000 237.000

Huur 34

Koop 64

1.040

Eenpersoons 42

Zonder kinderen 30

Met kinderen 28

2

76 1596

16

Laag 36

Hoog 26

Landelijk (euro)

32.100 29.800

1.025

125

100

Landelijk (aantal)

1 1

Industriegebied Hoogovens, Beverwijk

Totaal 5

Mannen -

Vrouwen 5

Woningen, Aantal woningen in 2011 (aantal)

Woningen, Gemiddelde waarde in 2011 (euro)

Woningen, Huur en koop in 2011 (%)

Huishoudens, Aantal huishoudens in 2011 (aantal)

Huishoudens, Samenstelling in 2011 (%)

Huishoudens, Gemiddelde grootte in 2011 (aantal)

Motorvoertuigen, Personenauto's per huishouden in 2012 (aantal)

Bevolking, Aantal inwoners in 2012 (aantal)

Arbeid, Bijstandsuitkeringen in 2011 (aantal huishoudens per 1000)

Inkomen, Inkomensverdeling in 2010 (%)

Inkomen, Gemiddeld inkomen in 2010 (euro)

Motorvoertuigen, Aantal personenauto's in 2012 (aantal)

Motorvoertuigen, Bedrijfsmotorvoertuigen in 2012 (aantal)

Motorvoertuigen, Motortweewielers in 2012 (aantal)

Arbeid, Werkzame personen in 2008 (%)
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Straten

aantal 

huizen

waarvan 

te koop

aantal 

bewoners

aantal 

onderne

mingen

waarvan 

middenstand

en 

waarvan 

horeca

dec-13

Aertszweg

Boothuisplein (1) 1

Burg Rothestraat

Burgemeester Rothestraat (7) 7

Chateau Lou Paouvadou

De Zwaanstraat (4) 4

Dierluststraat

Dorpsduinen (3) 3

Duinrand

Duinweg

Gasthuisstraat

Hogeweg (1) 1

Julianalaan

Julianaplein (3) 3

Julianaweg (9) 9

Kerksteeg

Meeuweweg

Middenweg

Neeltje Snijdershof (1) 1

Paasdal (4) 4

R Aertszweg

R. Aertsweg

Relweg (5)

Residence Duinlust

Rijckert Aertszweg (3) 3

Schoterweg

Sint Odulfstraat (2) 2

Stetweg (3) 3

Tappenbeckstraat (1) 1

Van Ogtropweg (8) 8

Van Oldenborghweg (1) 1

Veilingweg

Verlengde Voorstraat (1) 1

Voorstraat (1) 1

Zeecroft (1) 1

Zeestraat (1) 1

  ----------

55
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Kunst en Cultuur bijlage 

Verenigingen en in kunst en cultuur actieve personen (niet compleet) 

 

Verenigingen geregistreerd bij de KvK in WaZ

Vereniging tot behoud van de duinen in en om WaZ Dorpsduinen 7 WaZ

Ondernemersvereniging Cornelis Matersweg 60 B'wijk

Rondje WaZ Stetweg 2 WaZ

Promotieclub WaZ Se Strand De Zwaanstraat 12 WaZ

vereniging strandhuisjeseigenaren "Bad Zuid" Boogaardlaan 18 B'wijk

Wijk aan Zees toneel-gezelschap Stetweg 31 WaZ

Castigatio, beoefening van de schappende kunst Relweg 71 WaZ

Kampeervereniging Aardenburg Stetweg 4 WaZ

Kustzeil- en botenvereniging KZBV WaZ L.v. Blois 126 B'wijk

Kampeervereniging Vondeloord v. Oldenborghweg 32 WaZ

Muziekvereniging Arion Wim Kanlaan 12 B'wijk
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