
Verslag bijeenkomst maandag 6 september 
 

Op maandag 6 september 2021 kwamen diverse inwoners en organisaties uit Wijk aan Zee bijeen om 
samen verdere actie te kunnen ondernemen op het Dorpsplan over welzijn, zorg en sport. Naar 
aanleiding van de vraag: “Hoe maken we Wijk aan Zee toekomstbestendig”, zijn zij aan de slag 
gegaan met eigen thematafels. De verslagen van de thematafels zijn door de tafelpersonen zelf 
gemaakt. 

Deze actiepunten zijn van alle tafels verzameld, en geven daarmee een algemeen beeld van de acties 
die op 6 september zijn verzameld. Onder de actiepunten vind je een verslag per tafel. 

Actiepunten: 
- Meer informatie via de Jutter 
- Het aanstellen van een verbinder 
- Samenwerken dorp & krachten bundelen 
- Meer doen met platform vrijwilligers 
- Lobby richting TenneT voor mede realiseren skatebaan 
- Aantal locaties uitzoeken voor een activiteitencentrum (jongeren) 
- Picknick Tafels 
- Toekomst accommodaties > Natuurinclusief bouwen 
- Toekomst accommodaties > Ontwikkelaars weg houden > initiatief bij mensen zelf 
- Toekomst accommodaties > Heliomare praten > functies mengen 
- Oude signalen uit behoefteonderzoek en dorpsplan vergadering niet vergeten en ordenen 
- Zorgwoningen, huisaanpassingen 
- Eenzaamheid, aandacht, hoe verbinden 
- Kleinschalige buurtinitiatieven dorpsbreed door koffieochtenden 
- Verlichtende verf op fietspad 
- Bijeenkomst met jeugd & volwassenen en politiek 
- Bestaande sportaanbod verzamelen en zichtbaar maken / promoten 
- Meer laagdrempelige activiteiten (dichtbij, weinig kosten, sportcontainer, skatebaan (in 

progress), callisthenics) 
- Voorlichting over veiligheid in de thuissituatie (preventie) 
- Onveilige situatie? Tip: verbeter de buurt is een app van de gemeente. Werkt snel.  
- Café de Zon: geld (crowdfunding), knowhow, hulp, handjes. 
- Lezingen organiseren samen met de bieb 
- Gemeente overtuigen; eerst andere woonruimten, dan pas Aardenburg 
- Concretiseren Huiskamer 
- Spontane ingang / inloop 
- Door te doen > mensen rekruteren. Plekken > activiteit. Communicatie bevorderen 

Financiële grondslag onderzoeken, financieringsvormen 

 

Toekomst accommodaties  
Tafelpersonen: Marta Lachowska en Tjeerd Haccou 

"Space&Matter heet tijdens de sessie thematafel “Toekomst Accommodaties’ geleid. 



Aan de hand van een gebiedsfoto hebben wij aan de mensen die aan het gesprek deel namen 
gevraagd welke kansen en bedreigingen zien zij in en rondom het plangebied en herontwikkeling 
ervan. 

N.a.v. de gespreksronde kwam er duidelijk na voren dat men het plangebied kansrijk vindt voor een 
nieuwe woningbouw en dat de kansen liggen in het bundelen van functies die momenteel verspreid 
zijn over diverse locaties. 

Als grote bedreiging kwam werd het kwijtraken van de duinen genoemd. Men vindt planlocatie een 
bijzondere plek, met veel kwaliteit. Behoud van deze uitstraling als mede de natuur is erg belangrijk. 

Er werd gesproken over belang van participatieproces omdat de bewoners zelf mee willen denken 
over de toekomst van zijn dorp en liever niet de kansen en grond weggeven aan ontwikkelaars. 

Aan het einde van de tafelronde kwamen wij gezamenlijk tot 3 acties: 

 initiatief bij mensen houden / ontwikkelaars weghouden 
 functies mengen / met Heliomare praten 
 natuur inclusief en sociaal inclusief bouwen 

Deze drie acties willen wij verder uitwerken en bespreken in het vervolgtraject van ons project Wijk 
aan Zee 2.0" 

Vervolgbijeenkomst: maandag 20 september, 19.15 

 

Welzijn in het Dorpshuis  
Tafelpersonen: Jan van der Land, Robert Koch en Carolina van der Aa 

Aanwezigen kregen de volgende pitch te horen: 

“Het Dorpshuis is de huiskamer van en voor het hele dorp. Iedereen is hier van harte welkom om met 
anderen samen te zijn of deel te nemen aan georganiseerde activiteiten, culturele- sociale- sport- en 
spel. Uiteraard kan je ook zelf activiteiten en evenementen organiseren. We zijn in overleg met SWB 
en de gemeente om een welzijnswerker/community builder in het dorp te krijgen, om zoveel 
mogelijk mensen bij de activiteiten te betrekken. Het aanbod van de activiteiten wordt bepaald door 
onze inwoners. Gezien de aanwezigen heeft iedereen baat bij het dorpshuis. Aan onze tafel vertellen 
we jullie er graag meer over. Daarbij zijn we erg benieuwd wat jullie voor ideeën en input voor ons 
hebben.” 

In de 2e ronde van de tafelgesprekken kregen wij aan de tafel van het Dorpshuis waar ook SWB bij 
aanzat, vooral voorstellen om allerlei activiteiten in het dorpshuis te organiseren en uit te voeren. 
Telkens was het antwoord hierop: “dit doen we al/is er al.” Het punt dat het vaak onbekend was dat 
het gebeurde is dan ook gebleken dat er meer bekendheid /ruchtbaarheid aan wat er gaat gebeuren 
moet plaatsvinden. Dus b.v. in ‘de jutter’, social media, borden aan de straat, 
lichtkrant,  folders/flyers en andere mogelijkheden. 

Ook werden inwoners aangemoedigd om zelf activiteiten te organiseren c.q. aan te dragen, zowel bij 
SWB als bij het Dorpshuis. 

Vervolgbijeenkomst: maandag 27 september, 19.15 

 



 
 
Zorg  
Tafelpersonen: Willy van Eerden en Hans Bruin van het Sociaal Team Beverwijk 

Er is inmiddels veel informatie opgehaald over het thema zorg. Zowel van inwoners van Wijk aan Zee 
als van zorg-,  hulpverlenings- en welzijnsorganisaties. 

Het is nu zaak om met deze gegevens aan de slag te gaan. 

Vanavond wordt aan de deelnemers aan de zorgtafel gevraagd om vanuit hun perspectief aan te 
geven wat er zou moeten gebeuren ten aanzien van zorg en dienstverlening in Wijk aan Zee. 

 

* Eenzaamheid wordt gezien als een probleem. Teveel mensen hunkeren naar aandacht. 
Geconstateerd wordt dat er al veel gebeurt in Wijk aan Zee.  Er is best veel aanbod. 
Samenwerking/afstemming zou de zorg en dienstverlening kunnen verbeteren. Preventie is 
noodzakelijk. 

 Het is dan ook wenselijk dat er een verbindende persoon/organisatie wordt aangesteld in 
Wijk aan Zee. Deze persoon zal met alle betrokkenen (zowel professioneel als vrijwillig, oa het 
Sinterklaas en Kerstcomité) contacten onderhouden en ook een rol spelen bij het verbinden van 
inwoners in Wijk aan Zee 

* Het zou een meerwaarde kunnen hebben om straat-/buurtinitiatieven te stimuleren. Dit kan 
de verbinding/cohesie vergroten. De Jutter kan hierbij een belangrijk medium zijn. 

* Wijk aan Zee breed zou dagelijks de mogelijkheid moeten bestaan om op een locatie 
laagdrempelig met elkaar een kop koffie te drinken. 

* Het wenselijk dat ouderen in Wijk aan Zee kunnen blijven wonen. Ook als ze meer zorg nodig 
hebben. Naast de wens om te gaan bouwen voor ouderen, is ook voorlichting over hoe men langer 
zelfstandig thuis kan blijven wonen is wenselijk. 

 
Vervolgbijeenkomst: zorgtafels met professionals in de week van 20 september, onderdelen worden 
opgenomen in andere actiepunten. 

 

Jongeren  
Tafelpersonen: Marco Dalpra en Frank Commissaris 

De aanwezigen (volwassenen) hebben tijdens het overleg aan de ‘jongerentafel’ aangegeven dat zij 
vinden dat er voor de jeugd, en dan met name voor de leeftijdsgroep 12 t/m 15 jaar, te weinig 
mogelijkheden zijn voor ontmoeting en activiteiten in Wijk aan Zee. 

Dit uit zich onder andere en verveling, vandalisme en hangjeugd. Omdat, zoals eerder aangegeven, 
deze leeftijdsgroep er precies tussen valt als het gaat om activiteiten, is er ook wel enige mate van 
begrip voor genoemde uitingen van onvrede maar tegelijkertijd zijn daar ook zorgen om. 

Aanwezigen denken zelf aan een ruimte waar een aantal dagdelen activiteiten georganiseerd kunnen 
worden voor 12 t/m 15 jarigen, een nog nader te bepalen hangplek en een skatebaan. De aanwezige 



jongerenwerker raden een aangewezen hangplek af en wel om de volgende redenen. Ten eerste: 
aangewezen hangplekken bieden geen zekerheid dat de jeugd het uiteindelijk ook echt dusdanig gaat 
gebruiken. Ten tweede kan een aangewezen hangplek, niet alle jeugd en de daarbij horende 
diversiteit ondervangen. Claimgedrag ligt op de loer. Ten derde, als er daadwerkelijk een skatebaan 
gerealiseerd kan worden in Wijk aan Zee, zal die automatisch ook de functie van hangplek krijgen ook 
voor jeugd die niet skate. 

Na overleg worden de volgende actiepunten geformuleerd: 
1) Op korte termijn (nog in 2021) een bijeenkomst voor de jeugd van 12 t/m 15 jaar organiseren 
waarbij met de jeugd in gesprek gegaan wordt over hoe zij hier naar kijken en wat zij vinden. 
2) Uitzoeken welke locaties mogelijkerwijs in aanmerking zouden kunnen komen voor een 
activiteitencentrum. 
3) Een (al lopende?) lobby richting Tennet opstarten (intensiveren) om mee te helpen de skatebaan 
in Wijk aan Zee te realiseren. 

Los van de actiepunten inzake jeugd wordt ook opgenoemd dat het leuk zou zijn als er her en der 
picknicktafels in Wijk aan Zee zouden komen. 

We sluiten af om plenair de actiepunten mede te delen. 

Vervolgbijeenkomst over de Skatebaan: maandag 27 september, 19.15 

 

Extra Tafel (Spontaan gevormd): Vrijwilligers in Wijk aan Zee 
Tafelpersonen: Merei Dekker en Greet Cudovan 

We hebben het gehad over vrijwilligers en hoe we die bron van mensen met kennis en kunde kunnen 
aanboren op een overzichtelijke manier. 

Het idee dat daaruit kwam was om dat via een platform te doen. Facebook werkt ook goed daarvoor, 
maar niet voor iedereen. Een (jaarlijkse) catalogus, een soort gemeentegids maar dan leuk, kan 
uitkomst bieden. SaWaZ heeft bijvoorbeeld veel spullen die voor iedereen toegankelijk zijn. Maar 
weinigen weten dat. Zo zijn er biertafels, marktkramen, partytenten, verlichting te leen voor elke 
dorpsbewoner. Daarnaast is er veel kennis in het dorp op allerlei gebied waar mensen gebruik van 
kunnen maken.  

Ook een manier van presenteren wat er allemaal is en kan in Wijk aan Zee is een (twee)jaarlijkse 
festijn op bijvoorbeeld de Dorpsweide. Alle verenigingen, bedrijven, horeca, stichtingen, sportclubs 
en wie nog meer wil, presenteert zich met uitleg, workshopjes, muziek, hapjes, drankjes. De 
nationale Burendag in september zou daarvoor een mooi moment kunnen zijn. 

Vervolgbijeenkomst: maandag 27 september, 19.15 

 

Creatieve burgerinitiatieven / BV Wijk aan Zee 
Tafelpersonen: Jan de Wildt, Cees Hamers, Ella de Jong 

Probleemstelling: 

Er gebeurt veel in het dorp, maar er is zorg over de continuïteit, er is sprake vergrijzing van 
vrijwilligers, jongeren zoeken andere vormen van inzet 



Het is steeds ingewikkelder geworden om activiteiten te organiseren door regelgeving  

Verenigingsvorm is niet meer de aangewezen en geliefde vorm waarin activiteiten kunnen worden 
georganiseerd. 

 Oplossingen: 

Benutten bestaande structuren: SAWAZ en S.V. Wijk aan Zee. Niet iedereen kent de mogelijkheden 
van SAWAZ, bv. de beschikbarheid van materiaal voor evenementen/activiteiten. SAWAZ en S.V. zijn 
“gescheiden werelden” die meer zouden moeten samenwerken.  Communicatie moet worden 
verbeterd en breder gericht.  

Activiteiten in de vorm van projecten, zoals we die kennen van de Smaakmarkt, Rondje Wijk aan Zee, 
theaterproject Zicht. Door dingen te doen, trek je mensen aan. Werfkracht nog te veel afhankelijk 
van toevallige contacten en ontmoetingen op schoolplein of de SPAR. Er is een plek nodig waarop 
een natuurlijke en vanzelfsprekende manier ideeën ontstaan en vorm krijgen zoals dat ooit in 
Sonnevanck gebeurde. Een nieuwe broedplaats is nodig. 

Een andere kijk op het dorp: zie het dorp als een bedrijf, een B.V.  Wijk aan Zee heeft 400 (!) bij de 
KvK ingeschreven ondernemers, die samen met grootmachten als Tata, Tennet, PWN, 
maatschappelijke instellingen en overheden gezamenlijk belangen en lasten delen. Een andere 
zakelijke en financiële grondslag geven aan activiteiten in het dorp. Dit kan ook in de vorm van een 
coöperatie.  In die denkwijze passen de plannen voor overname van Café De Zon en een uitgewerkt 
idee van Ella de Jong voor de BV Wijk aan Zee. Behalve over het delen van financiën kan het dan ook 
gaan over het met elkaar delen van diensten.  

Drie punten voor uitwerking: 

 De werfkracht van lopende en nieuwe activiteiten benutten: doen trekt mensen aan 
 Vorm geven aan een broedplaats, trefpunt voor inspiratie en ideevorming 
 Inventieve vormen van financiering en organisatie van activiteiten op een 

zakelijke/coöperatieve basis 

Vervolgbijeenkomst: de actiepunten worden opgenomen onder andere groepen. 

 

Behoud café de Zon  
Tafelpersonen: Saskia van der Meij, Jacky de Vries en Martin de Vlught 

Aan deze tafel hebben wij ons plan gedeeld om Café de Zon te behouden voor het dorp door het café 
te kopen, voort te zetten en een boost te geven. 
Om dat voor elkaar te krijgen hebben we geld, kennis en mensen nodig. Doel voor deze avond was 
om draagvlak voor dit initiatief idee te toetsen en het dorp te betrekken bij de vorm, de invulling en 
mogelijke kansen. We hebben eerst toegelicht waarom wij vinden dat De Zon niet mag verdwijnen: 
het is een prachtig authentiek pand mét zaal en podium, waar veel mensen herinneringen aan 
hebben, de laatste échte dorpskroeg die we nog hebben, een thuis voor vele verenigingen en 
bovenal: een plek waar je dingen (muziek, theater, etc.) kunt organiseren. Elk dorp heeft zo’n plek 
nodig. Café de Zon heeft cultuurhistorische waarde en een belangrijke sociale, culturele en 
verbindende functie binnen het dorp.   

Dat gevoel werd gelukkig door iedereen aan tafel gedeeld en er werd volop meegedacht over 
manieren om de crowd funding, de financiering én straks de exploitatie vorm te geven. Een greep uit 



de ideeën: certificaten uitgeven voor deelname, een coöperatie van dorpsbewoners, tegoedbonnen 
uitgeven, een benefiet/info-avond organiseren in De Zon, de deuren langs in het hele dorp om 
mensen te enthousiasmeren, leden van alle verenigingen die nu actief zijn in De Zon aanschrijven, 
nadenken wie (behalve wij als dorp) belang zouden kunnen hebben bij het voortbestaan van de Zon 
(huidige leveranciers bijvoorbeeld) en die benaderen, deelnemers betrokken houden, organiseren 
van een klusdag, enz. 
Concreet heeft onze tafel geleid tot: heel veel inspiratie (waarvoor dank aan iedereen), een lijstje 
met dorpsgenoten die graag mee willen helpen, een afspraak met een van de tafelgenoten die ons 
gaat helpen met zijn kennis op het vlak van aankoop/exploitatie en ons in contact kan brengen met 
deskundigen in zijn netwerk. Tot slot heeft de bijeenkomst ons duidelijk gemaakt waar we nog werk 
te doen hebben. Op een aantal vragen konden we namelijk nog niet goed antwoord geven. Daar zijn 
dus mee aan de slag gegaan, net als met de andere actiepunten. We hebben meteen doorgepakt en 
de crowdfunding is op maandag 13 september gestart via www.reddezon.nl 

Vervolgbijeenkomst via reddezon.nl 

 
Kampeervereniging Aardenburg in het dorp  
Tafelpersonen, Piet de Vries, Debbie de Vries en Marieke Kuipers 

Tafel uitnodiging 

Oud voorzitter van de Kampeervereniging Aardenburg Piet de Vries gaf aan dat aan de tafel van 
Aardenburg bij voorkeur gesproken zou worden met zowel voor- als tegenstanders over waarom 
Kampeerterrein Aardenburg in het dorp moet blijven. Na een gesprekje met een dorpse politicus, die 
aangaf dat op kampeerterrein Aardenburg sociale woningbouw geen optie zal zijn vanwege kosten, 
kwamen er twee tegenstanders van het voortbestaan van Aardenburg aan tafel. 

Gesprek 

Hun belangrijkste argumenten zijn dat Aardenburg zeer geschikt is voor woningbouw, dat er nu 
slechts seizoensbewoning is, dat er een grote behoefte is aan woningen voor senioren en starters en 
als er geen sociale woningbouw kan komen dan betaalbare woningen. En als dat niet kan dan…… 

Toen begon de discussie mooi opgang te komen. Sociale woningbouw gaat niet lukken volgens de 
politicus. Er zijn ook geen voorrangregels voor Wijk aan Zeeers; er wordt voor de regio gebouwd. Dit 
is wat weinigen zich realiseren! En projectontwikkelaar Jasper de Rooij is voornemens 190 woning 
terug te geven aan Wijk aan Zee door opkoop van diverse huizen in het dorp; hiermee wordt dan 
toch in woonbehoefte voorzien? Ook stevig inzetten op de woonlocatie bij Heliomare of ruimte 
creeren voor wonen door verweven van zorg- en sportfuncties in het dorp. Alle politieke partijen 
hebben aangegeven alleen woningen op Aardenburg te willen bouwen als het noodzakelijk is. De 
gemeente heeft ook een motie aangenomen om vervangende ruimte voor Aardenburg te zoeken. 
Ook hier is de gemeente nog niet op terug gekomen.  

2 Acties 

In gesprek met de dorpers ontstond bij de Aardenburgers toch sterk de wil om de gemeente te willen 
overtuigen eerst andere woonlocaties op te vullen zodat dan zal blijken dat Aardenburg niet meer 
nodig is. De Kampeervereniging Aardenburg zal daartoe wel meer dialoog en samenwerking willen 
aangaan met het dorp; samen de krachten bundelen! 

Vervolgbijeenkomst via Kampeervereniging Aardenburg 



 

Sport 
Tafelpersoon: Robin Welp 

Introductie: 

Er zijn 4 buurtsportcoaches werkzaam vanuit de gemeente Beverwijk, onder Beverwijk Fit en Actief 
verenigd: 

Buurtsportcoach jeugd sportstimulering, Robin Welp (De Evenementenmakelaar) 
Buurtsportcoach volwassenen, Bert Kalter (Stiching Welzijn Beverwijk) 
Buurtsportcoach aangepast sporten, Chelsey Edwards / Deen v Ooyen (Heliomare) 
Buurtsportcoach strategie en communicatie, Marja Pronk  
 

Er worden diverse initiatieven genoemd die georganiseerd worden in Wijk aan Zee waar niet 
iedereen van op de hoogte is. Er is een wandelgroep vanuit de buurtsportcoach actief, voor de jeugd 
zijn er door de buurtsportcoach freerun lessen georganiseerd on de Moriaan, gestopt vanwege 
gebrek aan kader/ kosten personeel en zaalhuur.  Bij SV Wijk aan Zee ism de aanjager diverse 
sportinstuiven in de vakantie. Er is een zaalvoetbal activiteit (volwassenen) in de Moriaan, La passe is 
met dans lessen begonnen.  Kortom er wordt al het een en ander georganiseerd, maar niet iedereen 
is daarvan op de hoogte. 
 

Er is gesproken over de wensen. De roep is er om de oude tips en wensen uit de notulen van het 
dorpsplan en het behoefte onderzoek niet te vergeten en mee te nemen. 
Niet alles is mogelijk te doen in WaZ (accommodaties Padel / squash als voorbeeld). Waardoor er 
veel mensen buiten WaZ sporten. Hoe kunnen drempels worden weggenomen (afstand, kosten ..) 
Voorbeelden worden genoemd om gratis te sporten – cruyff courtje is weggehaald bij Heliomare, 
skatebaan wordt aan gewerkt. Voor de volwassenen een Cross Fit container zoals in de broekpolder? 
Of Calisthenics apparaten (Bars). 
Voor de jeugd wordt zoiets als een sportmix genoemd. Divers aanbod in een les. 
 

Sv Wijk aan zee heeft een plan ingediend voor multi gebruik van de club – tennisbanen. Er is een 
subsidie afgewezen, daarover volgt een gesprek. 
 

3 actiepunten zijn gevormd: 
-Het aanbod in wijk aan zee ordenen en zichtbaar maken op een platform 
www.beverwijkfitenactief.nl zou misschien een kopje wijk aan zee kunnen herbergen waar het 
aanbod op kan staan. 
-oude signalen en ideeën niet vergeten. De notulen dorpsplan en het behoefte onderzoek 
meenemen in deze acties. 
-meer laagdrempelige activiteiten aanbieden voor de diverse doelgroepen. 
 

Vervolgbijeenkomst over SV Wijk aan Zee op 27 september 

 
Veiligheid voor ouderen en gehandicapten 
Wie kan mij helpen om de persoon te vinden die deze tafel heeft voorgezeten? Deze mail is niet 
doorgekomen. Graag mail naar gangmaker@annna.nl (met 3 x N!) 


