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Van de redactie
Deze Jutter ziet er een beetje anders uit dan u 
gewend bent. Dat heeft alles te maken met de 
aankomende gemeenteraadsverkiezingen. 
We wilden u graag uitgebreid informeren over 
de verschillende politieke partijen, en dan met 
name wat zij zoal met Wijk aan Zee voor heb-
ben. Dat neemt wat meer ruimte in beslag dan 
wij normaal voor een gewoon artikel gebruiken. 
Vandaar deze keer een dubbele pagina over 
de verkiezingen. Dat betekent dat u het een 
maandje moet doen zonder onze vervolgverha-

len ‘Piraten in Wijk aan Zee’ en het spannende 
‘Hotel Duinlust’.  In april zijn ze er weer. 

We hopen dat we u met deze Jutter een beetje 
kunnen helpen bij het nemen van een beslis-
sing waar u deze maand op kunt gaan stemmen. 
Succes!

              ~ Marian van den Hul ~
    jutter@live.nl
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Michelle Hoek (10), rechts op de foto: “Ik vind het leuk om sportief bezig te zijn, samen met vriendinnen. De meeste meisjes van mijn  team ken ik ook uit mijn klas.  Wedstrijden spelen 
vind ik ook heel leuk. Dan kun je écht spelen, en doen waarvoor je getraind hebt.  Winnen is natuurlijk leuker dan verliezen, maar gelukkig winnen we vaker dan we verliezen.” 

Handbal Wijk aan Zee zoekt versterking
Handbal SV Wijk aan Zee is op zoek naar versterking. “De handbalteams doen het heel goed in de competitie, maar om een sterke vereniging te blij-
ven, moet je voldoende leden hebben,” stelt Linda van der Kolk. Vooral de jeugdteams kunnen wel wat extra ‘mankracht’ gebruiken: meisjes én jongens. 
“Handbal heeft misschien de naam dat het een meidensport is, maar er spelen ook jongens mee.”

Linette Blok (7): “Ik zit al drie jaar op handbal, ik ben er 
best goed in. Mijn moeder zit ook op handbal. Ik vind het 
heel erg leuk, we hebben altijd veel lol, maar soms moeten 
we ook serieus spelen.” 

“Een sportvereniging is een belangrijke voorzie-
ning voor een dorp,” vertelt Van der Kolk. “Jong 
en oud kan elkaar ontmoeten en samen sporten. 
Het leuke aan zo’n lokale handbalvereniging is 
natuurlijk ook dat iedereen elkaar kent. Je speelt 
met kinderen die je ook van school of uit het 
dorp kent. Teamsport is goed voor een kind, je 
leert er met elkaar rekening houden, en samen-
werken.”

Vier jaar geleden is de handbalvereniging 
samengegaan met het voetbal, onder de geza-
menlijke naam SV Wijk aan Zee.  Toch blijft de 
handbalvereniging een kleine club. Wijk aan Zee 
is natuurlijk ook geen grote plaats, en dat is toch 
waar het merendeel van de leden vandaan moe-
ten komen. Natuurlijk zijn leden uit Beverwijk of 
uit de regio ook welkom.  
De handbalteams van SV Wijk aan Zee doen 
het goed in de competitie. Linda: “Dat willen we 
graag zo houden.  maar om als vereniging sterk 
te kunnen blijven hebben we wel leden nodig, 
want we maken ook kosten, bijvoorbeeld voor 
de huur van de moriaan - waar we trainen.  we 
hebben natuurlijk ook verharde buitenvelden bij 
het Doolhof, en kleedkamers. Dat alles moet ook 
onderhouden worden.”

Er zijn twee seizoenen bij het handbal, een bin-
nen- en een buitenseizoen.  Het buitenseizoen 
is van augustus tot oktober, van november tot 
maart wordt binnen competitie gespeeld, en van 
maart tot juni weer buiten. Op zondag zijn de 
wedstrijden. Er is een  F-, een E- en een C-team. 
En een A-jeugdteam in combinatie met Velsen. 
Verder spelen er nog recreanten en senioren. 

Linda: “Op dit moment hopen we dat we er nog 
wat jongere kinderen bij kunnen krijgen, je kunt 
hier vanaf je vierde spelen. Veel kinderen in die 
leeftijdscategorie gaan eerst op zwemles, want ze 
moeten eerst hun diploma’s halen. Dat begrijp ik 
heel goed, maar aansluitend of daarnaast is er een 
hele leuke handbalvereniging in ons dorp, waar 
kinderen veel plezier aan kunnen beleven. Ze le-
ren er sporten in een gezellige, veilige omgeving.” 

SV Wijk aan Zee (voetbal én handbal) organi-
seert  volgende maand ook weer de Koningspe-
len. “Dat is een mooi moment waarop kinderen 
een klein voorproefje kunnen krijgen van de 
sfeer, het enthousiasme én de sport zelf.” 

Iedereen is welkom op een van de trainingsavon-
den in de moriaan. De eerste vier keer mag je 
gratis meetrainen en nieuwe leden betalen voor 
het seizoen 2014/2015 slechts 25 euro. meer 
informatie en trainingstijden kunt u terugvinden 
op onze website www.svwijkaanzee.nl

 
Tekst en foto’s: Marian van den Hul



“Ik kom uit een zeer muzikale familie, mijn 
beide ouders zongen in mijn Beverwijkse koren; 
‘Animo’ en  het mannenkoor ‘Zanglust’. Vader 
heeft bijna 70 jaar bij het koor gezongen waarvan 
ik 44 jaar dirigent ben geweest, drie van mijn 
broers waren daar ook lid van. Veel profijt heb ik 
in mijn verdere leven gehad toen ik in het restau-
ratiebedrijf van mijn vader het vak van voeger en 
metselaar heb geleerd.”
“Op zevenjarige leeftijd begon ik met pianoles-

sen bij mevrouw Kee, nog maar enkele jaren later 
zei zij: ‘Jou kan ik niets meer leren, ga maar naar 
Jan Vessies’ en weer een paar jaar later ging ik 
naar het Amsterdams Conservatorium. Vanaf 
mijn veertiende jaar begeleidde ik al een aantal 
koren op de piano. Na het conservatorium heb ik 
een studie gedaan voor koor- en orkestdirigent. 
Daarna zanglessen bij Jeanne van de Rosière, een 
opleiding die ik afmaakte bij zangpedagoge Coby 
Riemersma. Coby kreeg de vraag van het ‘Vocaal 

Het is altijd gelukt om een halve pagina van de Jutter vol te krijgen met een verhaal van een muzi-
kant, verhalen hebben muzikanten genoeg. Maar met de muzikant van deze maand wordt het een 
stuk moeilijker. Wij kunnen de komende jaren elke maand een hele Jutter volschrijven over het mu-
zikale levensverhaal van Piet de Reuver. Meta Bison heeft in 2000 al een boek geschreven over deze 
veelzijdige muzikant of moeten wij spreken van een musicus. 

Piet de reuver
Muzikanten uit Wijk aan Zee
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Ensemble’ van de NCRV of zij nog een goede 
tenor had die bij het ensemble auditie kon doen. 
‘Piet, dat is iets voor jou’, had Coby gezegd. En na 
een geslaagde auditie werd ik in 1975 professio-
neel tenor. met het koor heb ik een leerzame tijd 
gehad, veel concerten en buitenlandse tournees. 
Helaas, het koor drukte te zwaar op het radio-
budget van de NCRV en werd opgeheven. Op 
dat moment was er een vacature bij het ‘groot 
Omroepkoor’ van de NOS, ik deed auditie en had 
een nieuwe baan. Later werd ik tevens voorzitter 
van het koor en lid van de auditiecommissie. Bij 
dit koor heb ik onder veel beroemde dirigenten 
gezongen, waaronder riccardo mutti. Deze is 
later dirigent geworden van de ‘scala van milaan’. 
Tot mijn pensioen ben ik bij het koor gebleven.  
Veel ben ik niet thuis geweest, want ik repe-
teerde elke dag in Hilversum en elke avond was 
ik dirigent van één van mijn koren. Wij hadden 
gelukkig maar één concert in het weekeinde, 
zodat ik in ieder geval een dag per week bij mijn 
gezin kon zijn.”

“Als ik alle koren moet noemen, waarin ik heb 
gezongen of waarvan ik dirigent ben geweest dan 
heb je niet genoeg ruimte in het artikel. in 1987 
werd ik gevraagd door het Haarlems Operakoor 
‘Bep Ogterop’ om het stokje van Bep over te 
nemen. Het wrange was wel dat zij vlak voor haar 
afscheidsconcert een hartinfarct kreeg en ik haar 
concert moest leiden, na één repetitie. Daardoor 
moest ik wel na vijftien mooie jaren afscheid 
nemen van de gemengde zangvereniging ‘Nieuw 
Leven’ in Heiloo. Toen kon ik niet bij mijn 
eigen afscheidsconcert zijn, omdat mijn jongste 
dochter Angela die avond werd geboren. Na de 
geboorte stuurde mijn vrouw Dinie mij alsnog 
naar Heiloo. Toen ik na de pauze de zaal instapte 
begon iedereen spontaan ‘Lang zal zij leven’ te 
zingen. Angela speelt piano en gitaar en zingt 
ook, net als mijn dochter Charlotte die in twee 
bandjes gitaar speelt en zingt. Dinie zingt al jaren 
bij mijn Operakoor ‘Animo’ in Beverwijk.”

Bij de voordeur zei Dinie: “Weet je wat Piet is? 
Piet ìs muziek en een dirigent gaat nooit met 
pensioen. Nu, al jaren na zijn pensioen, is hij nog 
steeds dirigent van het ‘kLm mannenkoor’, het 
‘Odulphuskoor’ van Wijk aan Zee, het Opera- en 
Operettekoor ’Animo’ in Beverwijk en het ‘Texels 
Christelijk mannenkoor’.”

 ~ Tekst: Georges van Luijk ~

De gemeente krijgt regelmatig klachten van 
inwoners van Wijk aan Zee over stuivend zand 
vanuit de Dorpsduinen. Om de overlast te ver-
minderen gaat de gemeente binnenkort helm-
gras planten. 

In de Dorpsduinen bevindt zich een zogenaamd 
Zeedorpenlandschap. Dit is een bepaald soort 
landschap met duingraslanden en enkele verstui-
vingen. Deze duingraslanden bevatten een groot 
aantal zeldzame soorten. Het Zeedorpenland-
schap van Wijk aan Zee is zo bijzonder dat het is 
opgenomen in het natura 2000 gebied, ‘noord-
Hollands Duinreservaat’. Eigenaren van Natura 
2000 gebied zijn verplicht het landschapstype in 
stand te houden. 
Stuivend zand is onderdeel van het landschaps-
type van de Dorpsduinen. Echter teveel stuivend 
zand geeft overlast. Daarom plant de gemeente 
op korte termijn de grootste stuifgaten dicht met 
helmgras. Deze jonge plantjes hebben tijd nodig 
om aan te slaan. Het is dus belangrijk om uit de 
nieuwe helmaanplant te blijven, zodat deze zich 
ongestoord kan ontwikkelen. En over enkele 
weken kan doen waarvoor het is geplant namelijk 
het stuifzand tegenhouden. u als bewoner kan 
nog meer doen om het stuiven te beperken. Door 
zoveel mogelijk op de paden te blijven, voorkomt 
u dat de stuifvlakken in De Dorpsduinen zich 
blijven uitbreiden.

 ~ Gemeente Beverwijk ~

Stuifzand uit de dorpsduinen
Onlangs heeft PWN een naaldhoutbosje in Wijk 
aan Zee geveld. De aanleiding hiervoor vormen 
de branden in Bergen en Schoorl. 

Door de Veiligheidsregio, gemeentes, hulp-
diensten en natuurbeheerders zijn enkele 
actiepunten opgesteld om de risico’s bij brand 
te verkleinen. Eén daarvan is het aanpakken 
van de brandgevaarlijkheid in de buurt van 
bewoning. met name dennenbossen en duin-
doornstruweel vormen een risico. Ze zijn zeer 
brandbaar, omdat ze vol hars zitten. Loofhout 
is veel minder brandbaar. Daarom is afgespro-
ken om deze locaties, waarvan Wijk aan Zee er 
één is, binnen vijf jaar aan te pakken door een 
veilige zone te creëren zonder brandgevaarlijke 
bomen.

Hoge natuurwaarde
Voor het Noordhollands duinreservaat zijn er in 
totaal 14 percelen aangewezen waar dennenbos 
verwijderd wordt om een veiligheidszone te 
creëren. Het merendeel hiervan is al uitgevoerd. 
De dennen die verwijderd worden, zijn ooit 
aangeplant en komen oorspronkelijk niet voor 
op deze plaats. 
Door de velling zal er zich de komende jaren een 
natuurlijk bos ontwikkelen. Het zogenaamde 
Abelen-Iepenbos kent een veel hogere natuur-
waarde en is typerend voor het duinlandschap 
rond Wijk aan Zee.

Er worden twee tijdelijke meetpunten voor 
fijn stof geplaatst, aan het Paasdal achter-
zijde midgetgolf en op de hoek n. zeecroft 
en de Julianaweg. De meters hebben het 
formaat van een ijskast, en worden geplaatst 
in de eerste week van maart. Dit is voor een 
periode van een half jaar. Na dit half jaar 
komt er één permanent meetpunt. 
Om het fijn stofgehalte beter in kaart te 
brengen is er een fijner raster van meten 

dennenbomen geveldextra meetpunten fijnstof 
voor de IJmond neergelegd door de provin-
cie. Omdat dit een afwijkende manier van 
meten is heeft de Dorpsraad samen met de 
milieufederatie de extra meetpunten kun-
nen afdwingen.  
De extra metingen zijn een aanvulling op 
het al bestaande meetnet van de provincie. 
Aanschafkosten van de meetapparatuur 
is 100.000 euro en jaarlijks beheerskosten 
80.000 per jaar.
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Wat kiest Wijk aan Zee?
Deze maand worden de gemeenteraadsverkiezingen gehouden. Op 19 maart mag u naar 
de stembus om te kiezen wie het de komende jaren in de gemeente Beverwijk (en Wijk aan 
Zee) voor het zeggen heeft. Wat hebben de diverse partijen over Wijk aan Zee op hun pro-
gramma staan? Waarom moeten we op ze stemmen? De Jutter legde de partijen die vraag 
voor, en zet ook de kandidaten uit Wijk aan Zee in de spotlights. We hebben geprobeerd 
iedereen evenveel aandacht te geven. Aan u de keus: wat stemt u?

aart Hiemstra (democraten)  Paul Meiland (cda)

Klaas van amersfoort (VVd)

irene Gerlofsma (Pvda)

Jacqueline Makbouli, Peter Weel, Floor eijgenbrood (d66)

Ik vind Wijk aan Zee een prachtig dorp, een 
hechte gemeenschap, gelegen aan zee en het 
dorp heeft alles. Rust, ruimte, strand, recreatie-
mogelijkheden, veel wandelpaden en fietspaden 
en veel activiteiten zijn die door vrijwilligers 
worden gedaan. ik ben geboren in 1947 in wijk 
aan zee op de julianaweg en woon er 66 jaar en 
de 6e generatie van de familie van amersfoort. 
De eerste familie van amersfoort is er rond 1800 
komen wonen en waren jarenlang ondernemers 
vooral boeren en tuinders. Door mijn grootvader 
van moederskant die aannemer in grijpskerk 
(groningen) in rond 1935 naar Beverwijk kwam, 
ben ik in de bouw terecht gekomen en rond 1988 
in de verzekeringen en makelaardij/verhuur.
Ik heb me verkiesbaar gesteld voor de VVD 
om de leefbaarheid in Wijk aan Zee niet verder 
achteruit te laten gaan en er samen aan te werken 

Kees Vroonhof (GroenLinks)

Vera van Waardenburg (Pvda)

Nieuw politiek elan in BeverWijk aan Zee
Op de lijst voor de Democraten Beverwijk staat 
Aart Hiemstra, als lijstduwer op een elfde plaats. 
”We willen inspelen op de zaken die spelen in 
Wijk aan Zee”, aldus Hiemstra. Het ‘denken 
over Wijk aan Zee’, wil ik in het dorp zelf laten 
plaatsvinden. Als punten zie ik: het herstel van het 
duinlandschap, de bereikbaarheid van het dorp, 
de ontsluiting van de Noordpier en het gebruik 
dorpsweide. maar ook een dialoog met tata en 
afstemming met stakeholders. 
Ik heb veel bewondering voor de inzet van leden 
van de Dorpsraad ten aanzien van de luchtkwa-
liteit. maar wat voor enorme inzet is hier nodig 
geweest van particulieren! Daarom is een open en 
transparante strategie belangrijk: hoe we als Be-
verwijk aan Zee omgaan met onze leefomgeving, 
met onze buren en dat niet laten afhangen van de 
gedrevenheid van haar inwoners alleen. 
Ik zie in het programma van de Democraten 
Beverwijk een heel mooie start van een nieuw 
politiek elan in Beverwijk aan Zee!”

Wijk aan Zee: “Eenheid door verscheidenheid”
Dit is de persoonlijke slogan van Vera van Waar-
denburg, op nummer negen van de lijst PvdA, 
nieuwkomer in de politiek. “Belangrijk voor Wijk 
aan Zee vind ik de aandacht voor de milieupro-
blematiek: de stank- en stofoverlast. Van de indus-
trie die ons veel biedt, maar waar we ook last van 
hebben. We moeten daar goede afspraken over 
maken en de gemeenteraad zou daar meer samen 
met de Dorpsraad in moeten optrekken”, aldus 
Van Waardenburg. “Ook belangrijk is een goed 
aanbod op zorggebied voor wijk aan zee. met 
faciliteiten dicht bij huis. Dan kun je bijvoorbeeld 
denken aan uitbreiding van de samenwerking met 
Heliomare, of andere zorgaanbieders in de regio. 
Belangrijk is dat het dorp  zijn eigenheid kan 
behouden, eigen regie, zodat creativiteit en goede 
ideeën zich kunnen blijven ontplooien in Wijk 
aan Zee. Want daar is Wijk aan Zee goed in!”

groenLinks besteedt veel aandacht aan de star-
ters op de woningmarkt, aan seniorenhuisvesting 
en het wonen in Wijk aan Zee. Verloedering en 
leegstand moet worden voorkomen en belang-
rijke historische panden willen we behouden. 
Extra aandacht gaat uit naar Wijk aan Zee waar 
de problemen rond het in stand houden van 
lokale voorzieningen, zoals winkels en openbaar 
vervoer punten van zorg zijn. 
Het strand van Wijk aan Zee is een belangrijke 
bron van inkomsten voor de toeristische sector. 
voor groenLinks is een goede bereikbaarheid 
van wijk aan zee van groot belang. groenLinks 
ziet echter geen noodzaak om natuur op te of-
feren voor een tweede ontsluitingsweg.
Duurzame vormen van toerisme krijgen van ons 
bijzondere aandacht. De blauwe vlag is een be-
langrijke graadmeter voor een  schoon en veilig 
strand. Dus moet de gemeente zich inzetten voor 
het behoud hiervan. Ook krijgt de promotie van 
Wijk aan Zee prioriteit.
Klachten over milieu- en geluidsoverlast van de 
industrie blijft de gemeente serieus nemen door 
bij de provincie en omgevingsdienst aan te drin-
gen op handhaving van de gemaakte afspraken. 
Wij willen dat er een extra meetpunt voor de 

luchtkwaliteit in Wijk aan Zee komt.
Een gemeente met veel creativiteit lééft. Ver-
schraling op het gebied van cultuur duwt een 
samenleving naar beneden, investeren in cultuur 
geeft spirit en energie voor andere dingen.
groenLinks wil graag dat culturele initiatieven 
vanuit de bevolking een kans krijgen. In onze 
gemeente zijn veel culturele activiteiten, die we 
bv. kunnen leren kennen op de tweejaarlijkse 
cultuurmarkt en via de promotie van o.a. SAWAZ  
en Cultural Village in Wijk aan Zee.
Veel mensen voelen zich niet altijd veilig, maar 
wij zien ook een Beverwijk en Wijk aan Zee, 
waarin sociale samenhang bestaat en waar men-
sen elkaar (kunnen) aanspreken op hun gedrag. 
Verder heeft de fractie in de raad een idee 
geopperd voor een andere vorm van toeristen-
belasting. Het geld dat daarmee wordt verza-
meld komt weer ten goede aan het toerisme of 
toeristische infrastruktuur. Ondernemers worden 
daarbij zelf uitgedaagt om met ideeen te komen. 
De regeling wordt veel toegepast in toeristische 
gebieden in o.a. oostenrijk. via googlen op 
BIZ-buitengebied is de Nederlandse variant te 
vinden. Na de verkiezingen komen we met een 
raadsvoorstel.
meer informatie: beverwijk.groenlinks.nl

democraten Beverwijk
Democraten Beverwijk vindt het belangrijk dat 
elke wijk zo goed mogelijk zelf aangeeft wat er in 
de eigen buurt toe doet. Dat kan over elk onder-
werp gaan. De buurt wordt zogezegd de regisseur 
over de eigen invulling in Beverwijk en Wijk aan 
Zee; BeverWijk aan Zee. 

Milieu en werkgelegenheid
Beverwijk en in het bijzonder Wijk aan Zee ken-
nen van oudsher TaTa Steel als ‘buur’ in de rol 
van belangrijke werkgever en als beeldbepalende 
factor. Dit bedrijf moet zich als een goede buur 
kunnen blijven ontwikkelen. Wij zijn van mening 
dat dit moet kunnen zolang het past binnen de 
milieugrenzen. Dit alleen al om de leefbaarheid 
en gezondheid van omwonenden (Wijk aan Zee 
en Beverwijk) te verbeteren.

Ontsluiting Noordpier
Democraten Beverwijk steunt het idee om een 
onderzoek uit te laten uitvoeren naar de haal-
baarheid en gevolgen van een (tijdelijke) ontslui-
ting van de Noordpier. 
Democraten Beverwijk wil de samenhang in de 
wijk stimuleren en richten op de wensen vanuit 
de buurt. Extra bomen in de bomenbuurt is 
geen agendapunt, herstel van het duinlandschap, 
gebruik dorpsweide en afstemming met stake-
holders rond Wijk aan Zee wel. Ook is het van 
belang om het beleid inzake de Dorpsweide vast 
te leggen. 

Natuurbehoud
Het behouden in Wijk aan Zee van het zeedorp- 
en duinkarakter is van belang. Het is voor ons 
belangrijk dat Wijk aan Zee een goed bereikbare 
familiebadplaats blijft met daarop afgestemde 
kwalitatief goede toeristische voorzieningen, 
jaarrond. Wij achten aantasting van de duinen in 
en rond Wijk aan Zee ten behoeve van 
woningbouw niet gewenst.
meer informatie: www.democratenbeverwijk.nl.

dat bepaalde problemen worden opgelost. O.a. 
in de zomer de bereikbaarheid van Wijk aan 
Zee, parkeerproblemen in het centrum, zorgen 
voor starters- en seniorenwoningen en voorko-
men dat er tegen elk bouwplan bezwaar wordt 
gemaakt, wat ik aan den lijve heb ondervonden. 
Er moeten de komende jaren woningen komen, 
er komen dan kinderen voor de school, voor het 
verenigingsleven, de kerken in het dorp en de 
middenstand. Als ondernemer voel ik me aange-
trokken door de VVD, volkspartij voor vrijheid 
en democratie, samen in vrijheid dingen doen, 
ondernemen, voor anderen klaar staan.

ningenniveau dat het woningaantal uitbreidt. Dit 
is ook van groot belang voor het bestaansrecht 
van de middenstand. Particuliere initiatieven 
voor woningbouw zullen gestimuleerd worden.
De Dorpsweide moet blijvend groen blijven. ge-
bruik voor parkeren in de drukke zomerperiode 
blijft echter wenselijk. 
Wij willen dat Wijk aan Zee ook op drukke 
dagen bereikbaar blijft. Er moet creatief gekeken 
worden naar zo goed mogelijk benutten van de 
huidige ontsluitingsweg. geen nieuwe ontslui-
tingsweg ten koste van natuur. Bij calamiteiten 
kan gebruik worden gemaakt van het bestaande 
fietspad.
In het kader van toeristisch belang geen uitbrei-
ding betaald parkeren in Wijk aan Zee. Wijk aan 
Zee moet een gastvrij dorp blijven waar toeristen 
en daggasten graag komen. 
De PvdA kiest voor maatregelen op milieugebied 
om de zorgwekkende fijnstofproblematiek in de 
regio verder terug te dringen. Dat is goed voor 
Wijk aan Zee. 
meer info: beverwijk.pvda.nl/.

kees vroonhof is de kandidaat voor groen Links, 
die afkomstig is uit Wijk aan Zee. Hij woont 
thans weliswaar is Beverwijk maar is opgegroeid 
in Wijk aan Zee, waar hij zo’n dertig jaar heeft 
gewoond. kees is 61 jaar en heeft een arbeidzaam 
leven als bibliothecaris achter de rug. Hardlopen 
is zijn passie, waardoor hij rond de Dorpsweide 
en in het duin regelmatig te vinden is. Zingen 
doet hij ook, in het Themakoor van Wijk aan 
zee. kees is kandidaat voor groenLinks omdat 
hij begaan is met de sociale vraagstukken en kiest 
voor een duurzame samenleving. 

Wijk aan Zee: geef het de ruimte!
Dit is de slogan van het CDA. “En daarmee 
bedoelen we dat veel in het dorp op eigen kracht 
kan worden gerealiseerd, de gemeente moet 
daar waar nodig faciliteren, zoals bijvoorbeeld 
een smaakmarkt”, aldus paul meiland, de enige 
lijsttrekker van alle partijen die in Wijk aan Zee 
woont. 
Onderwerpen als een tweede ontsluiting van de 
Noordpier, de aandacht voor de fijnstofproblema-
tiek, het behouden van het gratis parkeren en het 
afschaffen van de toeristenbelasting zijn de zaken 
die hem aan het hart liggen. 
maar ook wil het CDa ervoor zorgen dat er vol-
doende woningen zijn voor alle leeftijdsgroepen 
en met aandacht voor jonge gezinnen en jonge-
ren.  Indien de school van Heliomare daadwerke-
lijk naar Heemskerk vertrekt, komt er ruimte vrij 
voor woningbouw. 
“Daar horen dus ook bij: het behouden van 
een volwaardige basisschool en goede thuis- en 
buurtzorg.” 

“Laat Wijk aan Zee doen waar het goed in is en 
laat de ‘regeerpolitiek’ in Beverwijk blijven. 
Ik wil me hard maken voor Wijk aan Zee. Je kunt 
het niet iedereen naar zijn zin maken. maar mijn 
deur staat altijd open!”

cda
Een belangrijk aandachtspunt voor Wijk aan Zee 
is de verbetering van de leefbaarheid, o.a. door 
aandacht voor de fijnstof problematiek. 
maar ook zorgen voor voldoende woningen naar 
behoefte van alle leeftijdsgroepen, waarbij vooral 
aandacht moet zijn voor woningen voor jongeren 
en jonge gezinnen in Wijk aan Zee. 
Het CDA hecht er ook aan dat er een volwaardige 
basisschool in Wijk aan Zee blijft.
Door de aanwezigheid van een ontsluiting ten 
zuiden van Wijk aan Zee naar de Noordpier,
kan de kern van Wijk aan Zee verlost worden van 
veel doorgaand verkeer. Daarom zoekt het CDA 
een actieve samenwerking met meerdere partijen 
voor een tweede ontsluiting van Wijk aan Zee 
richting de Noordpier.
Vanuit de landelijke overheid is er een beleid in 
gang gezet de ondersteuning van kunst en
cultuur te beperken. Het CDA vindt dat de 
gemeente zich moet inspannen om daar waar 
mogelijk de uitingen van kunst en cultuur in 
stand te houden. Zo kan de gemeente stimuleren 
dat kinderen op basisscholen en het voortgezet 
onderwijs regelmatig in contact komen met 
kunst en cultuur. Dit kan door het ontwikkelen 
van activiteiten op het gebied van kunst, cultuur 
en historie en zo een bijdrage leveren aan de 
toeristische aantrekkingskracht van onze regio 
(mei festival, young art festival). Ook willen 
wij een ‘app’ maken voor de evenementen in de 
gemeente.

Om ook in de toekomst aantrekkelijk te blijven 
voor toeristen moet onze natuurlijke
leefomgeving goed beheerd worden. Dit vereist 
een zorgvuldige afweging van de verschillende 
en soms tegenstrijdige belangen tussen natuur, 
industrie, toeristische sector en de veiligheid. 
Het CDA heeft als concrete doelen:  het blij-
vend ondersteunen van de Reddingsbrigade, 
het behouden van de blauwe vlag, behoud gratis 
parkeren in Wijk aan Zee en de afschaffen van de 
toeristenbelasting.
Daarnaast zijn we voor goede thuis- en buurtzorg 
en zouden we graag zien dat indien de school 
van Heliomare daadwerkelijk naar Heemskerk 
vertrekt, daar woningen worden gebouwd.

meer info: www.cda.nl/noord-holland/beverwijk

Ruimtelijke Ordening/woningbouw
Voor de leefbaarheid van het dorp zal het nodig 
zijn, dat er voldoende woningen beschikbaar zijn. 
zoals bekend gaat de verplaatsing van de mythil-
school naar Beverwijk niet door. Op dit moment 
is ons niet exact bekend of er alternatieven zijn 
voor de verplaatsing.
De ontwikkelingen rond Heliomare zijn natuur-
lijk bepalend voor mogelijkheden van woning-
bouw. Ons lijkt in ieder geval dat het karakter 
van het dorp zoveel mogelijk behouden blijft 
voor de toekomst.
 
Milieu
In ons programma hebben wij in zijn algemeen-
heid gesteld, dat vanwege de milieubelasting in 
de IJmond de gezondheid van onze inwoners 
meer en meer onder druk komt te staan. Wij 
pleiten er voor om milieubelastende bedrijven 
aan hun vergunningvoorwaarden te houden. 
Bij overtreding dient onverwijld te worden 
opgetreden. Daar waar de gemeente zelf niet 
handelend kan optreden dienen bijvoorbeeld de 
milieudienst en de provincie Noord Holland op 
hun verantwoordelijkheden te worden gewezen. 
Kortom de grenzen van wat nog toelaatbaar is, 
worden langzamerhand bereikt.
 
Toerisme
Wij vinden, dat de toeristische functie van Wijk 
aan Zee versterkt moet worden. De sterke punten 
van Wijk aan Zee zijn ons allen bekend.
Wij willen onderzoek doen naar de mogelijkheid 
om in Wijk aan Zee een kleinschalig vakantie-

park te ontwikkelen. Alom in den lande verrijzen 
van deze parken. Veel aandacht wordt geschon-
ken aan kwaliteit en aan de karakteristiek van de 
plaats waar een dergelijk park wordt ontwikkeld. 
Een dergelijk park biedt een fikse impuls aan het 
toerisme in Wijk aan Zee. De middenstand en 
de horeca kunnen hier van profiteren. Het zal 
niet helemaal te voorkomen zijn, dat de natuur 
helemaal wordt ontzien maar wij geloven erin dat 
er ook veel voor terugkomt.
 
Bereikbaarheid
De komende periode moeten alle plannen die er 
zijn om de bereikbaarheid van Wijk aan Zee te 
verbeteren uit de kast worden gehaald.
Deze plannen moeten tegen elkaar worden 
afgewogen en het beste plan moet wat ons betreft 
verder worden uitgewerkt. Indien geen van de 
plannen bestaansrecht heeft dan dient op kosten 
van de gemeente een gedegen verkeersonderzoek 
te worden gedaan, waarbij verschillende alterna-
tieven moeten worden onderzocht.
 
Dit is in het kort onze visie op Wijk aan Zee. Wij 
zijn heel benieuwd hoe Wijk aan Zee zelf tegen 
onze ideeën aankijkt. Dat geldt wat ons betreft 
niet alleen voor de verkiezingen. Belangrijke 
planontwikkelingen kunnen wat ons betreft 
nooit zonder vooraf overleg met de inwoners. 
Pas als een significante groep inwoners vóór een 
bepaalde planonwikkeling is dan kan er wat ons 
betreft groen licht worden gegeven. uiteraard 
geldt dat ook in het tegengestelde geval.
meer info: www.gemeentebelangen.nl

D66 ondersteunt de eigen kracht, vindingrijkheid 
en creativiteit van Wijk aan Zeeërs en geeft
initiatieven de ruimte. D66 wil een betere bereik-
baarheid van de Noordpier zodat Wijk aan
Zee ontlast wordt. Het op zomerse dagen 
openstellen van de Bosweg is wat D66 betreft 
bespreekbaar. D66 staat voor zorg dichtbij huis 
en ondersteuning van mantelzorgers.
D66 is vóór het afschaffen van kleine belastingen, 
zoals toeristenbelasting. D66 wil de luchtkwali-
teit verbeteren en zodoende zorgen voor minder 
overlast. Concreet betekent dit dat wij pleiten 
voor walstroom voor schepen en doekfilters bij 
alle bedrijven. 

Om de leefbaarheid in Wijk aan Zee op peil te 
houden, zijn voorzieningen zoals een basisschool, 
zorg- en sportfaciliteiten essentieel. Om deze te 
kunnen behouden moeten er genoeg mensen 
wonen die gebruik maken van de faciliteiten. Het 
bevorderen van de doorstroom van ouderen en 
het aantrekken van jonge gezinnen is hiervoor de 
sleutel. Om dit te bereiken zal er bij het ontwik-
kelen van een nieuw bestemmingsplan ruimte 
moeten worden geboden aan deze ontwikkeling.
D66 geeft ruim baan aan creatieve projecten door 
meer middelen te reserveren voor project- en 
investeringssubsidies en soepel om te gaan met 
vergunningen. Ons hele programma staat op:
www.d66beverwijk.nl.

Gemeentebelangen Beverwijk

D66 heeft maar liefst drie kandidaten uit wijk aan zee op de kieslijst staan: jacqueline makbouli 
(nummer vier): “Wijk aan Zeeërs weten vooral zelf heel goed waar het dorp wel bij vaart. De gemeente 
moet vooral de eigen identiteit van het dorp en de kracht die daarin aanwezig is ondersteunen. Ik zet 
mij, met die gedachte in het achterhoofd, graag met veel passie in op de gebieden, veiligheid, zorg en 
onderwijs.” Op de vijfde plaats staats Peter Weel: “Als voorzitter van de Dorpsraad heb ik mij de afge-
lopen jaren samen met anderen ingezet voor Wijk aan Zee op het gebied van milieu, wonen, werken, 
kunst en cultuur. met uw steun wil ik mij met D66 inzetten voor een gezond, gastvrij en bruisend 
wijk aan zee. mijn aandachtsgebieden zijn milieu, onderwijs, sport, duurzaamheid en financiën.” en 
op de tiende plaats, Floor Eijgenbrood: “Als geboren en getogen Wijk aan Zeeër maak ik mij samen 
met de fractie van D66 graag sterk voor ons dorp! wijk aan zee verdient een veilige en fijne woon-
omgeving, met genoeg ruimte voor initiatieven en ondernemerschap. Ik zet mijn kennis van ICT, 
bedrijfskunde en financiën hiervoor graag in.”

d66 in Wijk aan Zee

VVd
De vvD-Beverwijk /wijk aan zee is een groep 
mensen die durft te zeggen waar het op staat. De 
basis is op orde maar we zijn nog lang niet klaar 
in onze gemeente. De volgende stap is doorpak-
ken en te zorgen voor een gezonde economie en 
een prettige samenleving. Waarin Wijk aan Zee 
met zijn prachtige strand, blauwe vlag en uitste-
kende faciliteiten een belangrijk element vormt.
Wij willen Wijk aan Zee het gehele jaar door 
aantrekkelijk maken naast een meifestival ook 
andere activiteiten in de winter en herfst.
De gemeente kenmerkt zich door een diversiteit 
aan toeristische attracties, door deze met elkaar 
te verbinden wordt de functie van Wijk aan Zee 
sterker. De leefbaarheid van Wijk aan Zee en het 
sociale draagvlak nemen toe indien er woning-
bouw plaatsvindt; de gemeente moet actief hier 
aan meewerken. een voet/fiets/ruiterpad vanuit 
Beverwijk via de waterweg naar het duingebied 
achten wij wenselijk. Op piekmomenten vormen 
verkeer naar en parkeren in Wijk aan Zee een 
probleem. In het kader van de bereikbaarheid 
dient de verlengde Bosweg te worden aangelegd 
en alternatieve parkeer gelegenheid te worden ge-
vonden. Alle bovengenoemde punten treft u aan 
in ons verkiezingsprogramma voor de periode 
2014-2018 die u kunt vinden op onze website.
www.vvdbeverwijk.nl

Rechtvaardig en genuanceerd, dat zijn voor mij 
belangrijke begrippen. Ik sta bewust niet op een 
direct verkiesbare plaats (elf), maar ik steun van
harte de verkiezingscampagne van de PvdA 
Lokaal, met jacqueline Doornbos als lijsttrekker, 
een ervaren en integere wethouder.
geen extreme, maar weloverwogen keuzes ma-
ken als het gaat om onze leefomgeving, gezond-
heid, werk en inkomen enz. gelijke kansen voor 
iedereen, en een steuntje in de rug voor wie dat 
hard nodig heeft. Wijk aan Zee is een heerlijk 
dorp om in te wonen, met bijzondere saamhorig-
heid, actieve mensen en veel vrijwilligers, daar 
wil ik me voor blijven inzetten.

Pvda 
De kern van onze inzet voor Wijk aan Zee voor 
de komende jaren is dat wij vinden dat in Wijk 
aan Zee het karakter van dorp gehandhaafd moet 
blijven en dat dit waar mogelijk nog versterkt 
moet worden. Wij zijn trots op het dorp Wijk aan 
Zee, de inzet van de bewoners in het algemeen 
en alle culturele initiatieven die daar ontwikkeld 
worden in het bijzonder.
De PvdA wil dat een onderwijsvoorziening voor 
basisschoolleerlingen in Wijk aan Zee, ondanks 
het teruglopende leerlingaantal, gehandhaafd 
blijft. Zo waarborg je dat gezinnen zich blijven 
vestigen en bevorder je de leefbaarheid.
De mogelijkheden voor woningbouw in Wijk aan 
Zee zijn voor een groot deel gekoppeld aan het 
vertrek van de school van Heliomare. Woning-
bouw is belangrijk voor de leefbaarheid van Wijk 
aan Zee en het in stand houden van het voorzie-

GroenLinks
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agenda 
voor actuele informatie:
www.tipwijkaanzee.nl/evenementen

Zaterdag 1 maart
Café de zon: a rory gallagher tribute; 16e 
tribute, 15.00 u  
sonnevanck: Live muziek: The love me or die; 
ska, Cajun, Blues, Country & mamba,  21:30 u
Zondag 2 maart
gratis rondleiding een zee van staal, 14.00 u
Vrijdag 7 maart
Sonnevanck:  Feest: Silvervanck met DJ la Rue; 
dresscode silver and glitter, 21:30 u
Timboektoe:  Noordpiersezzie David Philips 
(uk), 16:00 - 18:00 u 
Zatredag 8 maart
sonnevanck: Live muziek: The Hellhounds; dikke 
blues 21:30 u 
Vrijdag 14 maart
KOP van WaZ: Opening Expositie Collages met 
Harald vlugt - marjolein van Haaften - inez 
streefkerk 17:00 u
sonnevanck:  Live muziek: greyhounds: Blues, 
rock & pop, 21:30 u
Zaterdag 15 maart
sonnevanck: st patricksday,  feest met unicorn 
en donkerbruine bieren, 21:30 u
Vrijdag 21 maart 
sonnevanck: Live muziek: Los Hollanditos; Band 
zonder zang, daar zorgt het publiek voor, 21:30 u 
Fysiotherapie praktijk, Dorpsduinen 6, Begin-
lente-wandeling’ vanaf 16 u 
Zaterdag 22 maart
SV Wijk aan Zee haalt oude kranten op en Arion 
gebruikte kleding en schoenen. 8:30 - 13:00
Duinen wandeltocht De zwervers; 5-10-15-25-
40 km. vertrek vanaf sporthal Heliomare
sonnevanck:  Live muziek: Funk met peren, 
21.30 u 
Vrijdag 28 maart
sonnevanck:  Live muziek: Catwalk; groovy mix 
van molenaar, Hietbrink, Hecke, rus en rijksen, 
21.30 u 
Zaterdag 29 maart
sonnevanck:  Live muziek; Feest met paolo 
passionato, 21.30 u 

Mail agendagegevens naar:
peter@tipwijkaanzee.nl
 
Voetbal SV Wijk aan Zee 
Zondag 9 maart 
kFC 1 - wijk aan zee 1, 14.00 u
Zondag 16 maart
ivv 1 - wijk aan zee 1 , 14.00 u
Zondag 23 maart 
alkmaarsche Boys 1 - wijk aan zee 1, 14.00 u

adressen
Banjaert, Natuurvriendenhuis en kampeerter-
rein: www.banjaert.eu 
Bibliotheek jeugd/servicepunt: 
ma, din en vrij 13.30 – 16.30 u 
www.bibliotheekijmondnoord.nl 
Dorpsraad: website  www.wijkaanzee.org 
KOP v WaZ / TIP (Toeristisch Informatie Punt): 
ma en woe 10.00-14.00; do en vrij 12.00 -18.00 u; 
za en zo 12.00 – 17.00 u www.tipwijkaanzee.nl 
De Moriaan: elke woe 50+ middagsport met 
badminton, tafeltennis en koersbal 13.30 u; 
recreantenvolleybal 20.00 u 
De Rel: relweg 4, mail: derel@live.nl 
Tastoe: woensdag 19 en 26 maart, donderdag 
20 en 27 maart 13.00 – 16.30 u  
Viva! Zorggroep, team Wijk aan Zee. 
Locatie: De moriaan, www.vivazorggroep.nl 
tel.: 06-13598166. inloopspreekuur wijkverpleeg-
kundige: iedere vrijdag van 14.00 tot 15.00 uur.

arion concert
op 24 maart geeft arion en het verzorgingscen-
trum meerstate in Heemskerk olv Derk janssen 
een concert voor de bewoners van meerstate. 
vanaf 19.30 tot 20.45 uur worden uit het pro-
gramma van Arion bekend nummers gespeeld. 

nieuws 
van  
de kerken
Dorpskerk
Zondag 2 maart 
Ds. C. meijer te Haarlem
Zondag 16 maart          
Ds. g. van Doornik te maassluis
Zondag 30 maart          
Ds. S. Zitman te Epe
           
Kerkdiensten Sint Odulphusparochie
Zaterdag 1 maart
19.00 uur themaviering  
voorganger J. De Wildt themakoor
Woensdag 5 maart
19.00 uur aswoensdagviering 
voorganger p. R. Putman gemengd koor
Zondag 9 maart
9.30 uur eucharistieviering  
voorganger p. R. Putman  gemengd koor
Zaterdag 15 maart
19.00 uur familieviering  
voorganger p. N. Smit jeugdkoor
Zondag 23 maart
9.30 uur woord/ communieviering 
voorganger p. N. Smit gemengd koor
Zondag 30 maart
9.30 uur eucharistieviering 
voorganger p. R. Putman samenzang

Klachten stofoverlast
Een bewoonster van de Hogeweg heeft al langere 
tijd veel last van stof en vuil op de auto en op de 
woning. Zij wil graag komen tot een bundeling 
van klachten, zodat de bewoners gezamenlijk in 
actie kunnen komen tegen de overlast. 
Heeft u ook overlast, dan vraagt zij u een mailtje 
te sturen naar de redactie. Wij sturen uw reactie 
dan door. Stuur uw reactie naar: jutter@live.nl

Belangrijke telefoonnummers
politie Beverwijk: 0900-8844
alarmnummer nooDgevaLLen:  112
ambulance: (023)515.95.00
Brandweer: (023)515.95.00
Buurtzorg wijk aan zee: 06-22936056
Dierenambulance: 215454
Huisarts: 375972 receptenlijn:  088-0800169
HvC inzameling (reinunie): 0800-0700
milieuklachten milieudienst ijmond  263863
www.milieudienst-ijmond.nl
milieuklachten/tatasteel  0800-0242255
Koeien en omheining hooglanders:
stichting Crosshill 06-51575738
Klachten over woonomgeving 
(riool, groen, bestrating en straatverlichting):
afdeling wijkzaken gem. Beverwijk 256260
viva! zorggroep: 088-9958000 
wijkcoördinator: 256256
geluidshinder vliegtuigen: 020-6015555
of via internet:  www.bezoekbas.nl
www.geluids.net  www.vlieghinder.nl
Landelijk meldpunt ‘pin’veiligheid: 
030-285 6555
zwemwatertelefoon: 0800-9986734
Klachten Hotel Noordzee: 
klachtennoordzee@live.nl
SaWaZ: info.sawaz@gmail.com
Aanmelden activiteiten:
nelleke.vander.lelij@hetnet.nl
Dorpsraad: dorpsraadwijkaanzee@gmail 

. Vastenmaaltijden
 In de veertigdagentijd ter voorbereiding op het 
Paasfeest is er elke woensdagavond een vasten-
maaltijd bij een van de geloofsgemeenschap-
pen in Beverwijk, Heemskerk en Wijk aan Zee. 
gestart wordt in de odulphuskerk van wijk aan 
zee op woensdag 5 maart.De maaltijd begint om 
17.30 uur en aansluitend is er een viering van 
woord, gebed en zang om 19.00 uur.
Er kan worden aangemeld voor deze maaltijd bij 
mevrouw Leny stolp, tel. 375373.
Er worden tijdens de maaltijd bijdragen ingeza-
meld voor een goed doel. 

Oecumenische bijbelkring
maandag 3 maart er weer een bijeenkomst van 
de oecumenische bijbelkring.Verder met thema 
marcus 6.  gespreksleider pastor nico smit, 
inloop om 19.30 uur met koffie en thee. aanvang 
gesprek 20.00 uur. plaats van samenkomst is de 
consistorie van de Dorpskerk aan het Juliana-
plein.

Breakdance voor jongens 
ook jongens vanaf 8 jaar met de voeten van de 
vloer bij D’nD Dance. De hele maand maart 
testen we ‘Feel the beat’ uit. 
op iedere woensdag 18.00 uur zal er onder lei-
ding van breakdancer Arland Portier een break-
dance les zijn voor jongens vanaf 8 jaar, in de rel. 
wil je mee doen?? neem dan 4 euro contant mee 
en deze kun je afgeven aan de docent. Ons roos-
ter wordt steeds aangevuld met nieuwe lessen. 
Onze lessen zijn tegenwoordig in de Rel, hier 
toveren we iedere keer als we lessen geven de zaal 
om in een klein dansschooltje. Ben je benieuwd 
kijk dan op www.facebook.nl/dnddance2you of 
mail naar dnddance@hotmail.com
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