Samenvatting VIP-platform 30 januari 2020
Tijdens deze eerste bijeenkomst met geïnteresseerde inwoners van Wijk aan Zee zijn zes thema’s
uitgebreid over tafel gegaan:
1. Vrijwilligers voor het dorp
De betrokkenheid van bewoners bij welzijn in het dorp vraagt om inzet van vrijwilligers. Op welke
manier kunnen bewoners worden gestimuleerd om een taak als vrijwilliger op zich te nemen.
Welke condities, voorwaarden zouden moeten gelden voor een taak als vrijwilliger. Denk bv. aan:
beloning, begeleiding, coördinatie, duidelijk omschrijving taak etc. etc. Maar ook: Hoe krijgen we
in Wijk aan zee vraag en aanbod van vrijwilligers bij elkaar?
2. Ontmoeting(-splek) in het dorp
Uit onderzoek blijkt een duidelijke behoefte aan ontmoeting en een ontmoetingsplek. Wat
moeten we ons daarbij voorstellen: wie ontmoet wie? Wat gebeurt er op een ontmoetingsplek?
Is er een centrale plek of zijn er meerdere plekken? Is de ontmoeting gekoppeld aan andere
functies (denk bv. aan het schoolplein)
3. Zorg voor elkaar
Het dorp heeft als aantrekkelijkheid en als nadeel dat mensen veel van elkaar lijken te weten, de
zogenaamde sociale controle. Toch blijken er ook in ons dorp mensen te zijn die eenzaam zijn,
worstelen met grote problemen en spanningen. Op welke manier zouden we meer zorg en
aandacht voor elkaar kunnen stimuleren. Waar liggen de mogelijkheden en waar de grenzen?
Wat verwachten we van instellingen voor maatschappelijke zorg?
4. De toekomst van verenigingen
Verenigingen hebben het moeilijk in onze tijd. De structuur van een vereniging met bestuur,
statuten, reglementen wordt soms als een keurslijf ervaren voor ontwikkeling van activiteiten.
Bestuursleden zijn vaak moeilijk te vinden. Toch vraagt alles wat je in het dorp wilt doen om
enige vorm van organisatie. Welke vormen van organisatie zijn denkbaar met een zo licht
mogelijke constructie om activiteiten meer vaste grond onder de voeten te geven. Of concreter:
Neem eens wat Wijk aan Zeese verenigingen in gedachten. Wat hebben zij nodig om hun
activiteiten goed te kunnen blijven doen?
5. Wat is er te doen? (en hoe weten we dat?)
Er wordt in ons dorp heel veel georganiseerd. Lang niet alles is algemeen bekend, daardoor
worden belangrijke doelgroepen niet of onvoldoende bereikt. Welke middelen zouden moeten
worden ingezet om overzicht, informatie en communicatie over activiteiten in het dorp bekend
en toegankelijk te maken?
6. De toekomst van voorzieningen
Onder andere dorpshuis de Moriaan, basisschool de Vrijheit, het gezondheidscentrum en
Heliomare hebben in het onderzoek aangegeven zich te oriënteren op hun toekomst, hun
aanbod en betekenis voor het dorp. Er is overlap/ soms overschot (ruimte/capaciteit) en er zijn
voorzichtige gedachten over mogelijke samenwerking. Het is een complexe materie want ieder
heeft ook een eigen opdracht en eigen belang. Verbinding tussen de mogelijkheden en kansen
kan veel opleveren voor de inwoners van Wijk aan Zee in de toekomst. Maar hoe komt die
verbinding tot stand en hoe houdt deze stand? Kan het platform hier een rol in spelen en wat zal
die rol zijn?

Thema 1: Toekomst van Verenigingen
De opmerkingen en tips aan deze tafel zijn in te delen onder een aantal hoofdonderwerpen.
Over (moeilijkheden) bij het besturen en organiseren:
 Besturen is een dingetje/bv. de functie penningmeester. Dus Besturen samenvoegen? Kennis
overbrengen?
 Maak gebruik van potentiele mogelijkheden; stagiairs en of mensen met afstand tot de
arbeidsmarkt.
 Is er behoefte aan/ruimte voor een omni-sportvereniging door activiteiten te combineren?
 Hoe betrekken we de groep 30-40 jarigen?
 Er is veel versnippering dat werkt samenwerking tegen; dus meer combineren (bijvoorbeeld
Sportdorp). Wie doet wat; maak dat duidelijker.
Over de vindbaarheid van verenigingen en activiteiten:
 Aansluiten bij verenigingen blijkt soms lastig.
 Bijvoorbeeld voor deelname verstandelijk gehandicapten. Wie zijn de contactpersonen?
 Maar ook voor nieuwe inwoners is de weg niet altijd te vinden. Verenigingen beter bekend en
toegankelijke voor iedereen maken. Nieuwe inwoners via de Jutter informeren
 Biedt het “Prikbord Wijk aan Zee” ook analoog aan.
Tips voor verenigingen om meer deelnemers te trekken:
 Denk eens aan minder verenigings-achtige activiteiten, meer werken met ad hoc initiatieven.
 Richt je activiteiten op een breder publiek (ook in de avonduren activiteiten)/ betrek
arbeidsmigranten.
 Faciliteer sport/fitness op andere tijden dan nu gebruikelijk.
 Er is teveel aanbod in het dorp en daar bovenop van buiten het dorp. Om mensen over te halen
lid van een vereniging te worden moet je ze verleiden, bijvoorbeeld met een instaptarief.
 Werf leden buiten het dorp.
 Heliomare en vooral Reddingsbrigade bieden zwemles aan. Betrek meer kinderen daarbij. De
Reddingsbrigade is echt iets ‘van het dorp’.
En een aantal algemene suggesties:
 Creëer een verenigingenmarkt. Gebruik daarvoor TIP van Waz.
 Is het verenigingsleven niet achterhaald? Het heeft een hoge drempel. Richt je meer op losse
activiteiten zoals bijvoorbeeld “de zoete inval schaakwedstrijd”. Maak gebruik van apps om
mensen uit te nodigen.
 Voor jongeren: denk na over activiteiten afhankelijk van het seizoen.
 Geef meer bekendheid aan de minima-regelingen; het jeugdsportfonds. Doe dit op school en via
de Jutter.
 Verenigingen staan niet altijd open voor vernieuwingen/nieuwelingen. Ze zijn te besloten.
 Biedt de accommodaties goedkoop aan zodat er geen financiële drempel is.
 Maak veldjes/baantjes bruikbaar voor sportieve activiteiten.
 Heeft de Dorpsraad niet een rol om aan te geven wat er allemaal in het dorp plaatsvindt aan
activiteiten? Nu doen zij dat niet.

Thema 2: Wat is er te doen? Hoe weten we dat?
Alle informatie richten op alle groepen en individuen.
Gebruik daarbij niet alleen de sociale media. Dat is niet voor iedereen toegankelijk.
Weet welk medium je voor welke doelgroep het beste kan kiezen of gebruik een palet aan middelen.
Benader mensen met kanalen (een netwerkpositie hebben)
Stel elke keer een communicatieprotocol op.
Is een “Jutter-on-line-groep” zinvol/mogelijk?
Zorg voor mededelingenborden op meer plaatsen (bijvoorbeeld bij het Doolhof) en gebruik plaatsen
waar mensen komen zoals: Heliomare, TIPO, Spar, Moriaan, kerk, Gouden Gunje, dokter/fysio,
Anneko van der Laanhuis voor informatie.
De Jutter is een medium dat bij alle inwoners van Wijk aan Zee bezorgd wordt. Gebruik dat meer
voor info over activiteiten.
Maak een maillijst per interesse-groep (mailchimp)
Maak onderscheid in communicatiekanalen voor de zomer en de winter (andere doelgroepen en
interessegebieden).
Tas met folders voor/door het dorp (reik deze als welkomstpakket aan nieuwkomers uit).
Waarschijnlijk weten vooral ouderen niet wat en waar een activiteit is en voor jongeren is er gewoon
niets te doen.
Maak een lijst/overzicht van Verenigingen en activiteiten met gegevens contactpersonen en
vrijwilligers. Plaats deze regelmatig in de Jutter. En biedt deze digitaal aan.
Maak plaats voor een muurkrant/agenda bij de Spar en bushalte Julianaplein.
Zorg dat dingen niet dubbel gebeuren.

Thema 3: Vrijwilligers voor het dorp.
De vraag om steun is bij vrijwilligers niet altijd bekend. Zorg voor betere en gerichte communicatie.
Gebruik prikborden, school, de Jutter en creëer een eigen Facebook-pagina.
Doorgaans is er in het dorp grote bereidheid om elkaar te helpen!
Profileer de verschillende “organisaties” die er zijn beter en geef aan waar ze behoefte tot steun
nodig hebben. (Wie is er voor wat in het dorp). Zorg ook dat de organisaties op dit punt beter
samenwerken door onder andere gebruik te maken van elkaars netwerken (voorbeeld de SawaZbouwploeg).
Maak in de Jutter een rubriek van vraag en aanbod voor vrijwilligers. Kan ook op een prikbord bij de
Spar en op facebook.
Organiseer een keer per jaar een gezellige vrijwilligersmarkt. Combineer (match) vraag aan aanbod.
De fysieke aanwezigheid van elkaar zal daar bij helpen. Maak “ dorpsmaatjes”. Begin klein en
laagdrempelig. (Kan Buurtzorg hier iets in betekenen?).
Geef vrijwilligers het gevoel dat ze speciaal zijn. Organiseer activiteiten waar ze energie van krijgen.
Denk aan een persoon die iedereen kent; vraag hem vrijwilligers te coördineren (functie of iemand
uit het dorp?)
Wissel uit en deel met elkaar (genoemd worden krant en overschot voedsel). Maak dingen samen.
Een leeszaal/inloop plek kan een goede basis zijn.

Thema 4: ONTMOETING
Ontmoetingspunt in het dorp, genoemde eigenschappen van een goed punt:














lage drempel, uitnodigend
geen lidmaatschap / vrij zitten zonder consumptie
in en uit kunnen lopen
aanwezigheid van gastvrouw/gastheer om ieder welkom te heten
informatiepunt
contactpunt voor activiteiten / startpunt wandelingen
vrije spelmogelijkheden tafeltennis/kaarten etc.
mogelijkheden voor koken en maaltijden
vervoer regelen voor minder mobielen / halen en brengen
koffietafel / leestafel
werkruimte en werkplaats
een plek/ruimte waar alles kan
koffie voor een euro

Activiteiten die stimuleren tot ontmoeting:
-

Feesten als Koningsdag / Bevrijdingsdag
Activiteiten rond Tata Chess
Smaakmarkt
Diner aan Zee
Voetbaltoernooi
Katknuppelen
Jutterspad
Kinderdisco
Maaltijden voor en door jong en oud

Verspreide locaties en activiteiten die nodigen tot ontmoeting:
-

Julianaplein meer terrassen mogelijk maken
Ergens een bioscoopzaaltje / Strandbioscoop
Filmfestival met eigen gemaakte filmpjes
Dorpswei lunch/ontbijt bv. op Hemelvaartsdag
Locatie voor een moestuin (stuitte op bezwaren omwonenden)
Buurtactiviteiten naar voorbeeld van Steweg/Relweg en Duinweg. Ook mogelijk voor
Rothestraat, Rode Pannen Dorp, Neeltje Snijdershof
Klein theaterproject op locatie Zee van Staal
Buitensportplek die uitdaging in zich houdt voor jong en oud
Gedeeltelijke overkapping Julianaplein naar voorbeeld Franse dorpen met hun
“markthalletje”
Horeca-vrije stamtafel op het strand
Klussendienst en repaircafé

Diverse “losse” opmerkingen
Activiteiten voor jongeren en ouderen niet scheiden, maar juist combineren, ontmoeting en
kruisbestuiving van generaties (ouderen koken voor jongeren, die intussen de smatphones van
ouderen updaten)

Ontmoeting moet gericht zijn op het overbruggen van de cultuurverschillen die in het dorp bestaan
tussen generaties, tussen subgroepen in het dorp

De school niet alleen als ontmoetingspunt van dertigers met kinderen, maar als een accommodatie
voor het hele dorp, school geïntegreerd in de welzijnsvoorzieningen

Allochtonen in ons dorp betrekken bij activiteiten is nog steeds een blinde vlek

Ontmoeting tussen dorpelingen en mensen met een beperking: Na de verhuizing van de eerste
bewoners van het Annekohuis is er veel van verbinding verloren gegaan, dat kan weer worden
opgepakt, SIG daartoe bereid. Hetzelfde geldt voor cliënten van Heliomare, in het verleden contacten
via de kinderboerderij en de school. Kan nu weer worden opgebouwd.

Het is bij te weinig mensen bekend dat SAWAZ beschikt over allerlei materiaal ter ondersteuning van
activiteiten

Thema 5: Zorg
Herkennen van eenzame mensen door enkele mensen op die herkenning te trainen die met mensen
in beroepshalve in contact komen (Spar, postbodes, Sociaal Team, Buurtzorg.
Regelmatig verbinding tussen Sociaal Team, Buurtzorg, Kerken, Viva, huisarts tot stand brengen.
Mix oud en jong zodat die elkaar ondersteunen.
Organiseer gezamenlijke activiteiten. Bijvoorbeeld ouderen vertellen op school over hun beroep.
Maatschappelijke stage door bijvoorbeeld jongeren organiseren. Pak dit ook in Wijk aan Zee op.
(Stages worden meestal in Beverwijk ingevuld).
Vraag eenzame mensen voor vrijwilligerstaken of betrek ze erin.
Stel whatsapp-groepen samen. Richt telefooncirkels in. (De kerstman heeft namen en adressen).
Maatjes-project. Als iemand meldt dat hij/zij transport/hulp nodig heeft, zorg voor een organisatie
die vraag en aanbod bij elkaar brengt. Vermeld de vraag op een plek waar veel mensen
samenkomen.
Gebruik Buurtzorg/Viva/Sociaal Team voor de “grotere” vragen.
Hoe overwin je de schroom om hulp te vragen?
Deel de krant met je buur!
Het verbinden van ouderen en jongeren kan verbeterd worden.
Organiseer vrijwilligersactiviteiten zoals bijvoorbeeld vroeger “heitje voor een karweitje”. Hoe
organiseer je dat? Specifiek voor Wijk aan Zee: hulp aanbieden aan anderen om kleins klusjes te
doen.
Vraag mensen (ouderen) verhalen te vertellen of ervaringen uit te wisselen. Geef mensen een gezicht
of podium. Kan ook in de Jutter.
Ouderenhuisvesting is zeer belangrijk. Bied nieuwbouw/laagbouw en huisvesting voor intensievere
zorg.
Kan Heliomare ouderengym verzorgen? Tegen welke voorwaarden?
Er zijn mensen eenzaam in Wijk aan Zee! Probeer dat op te lossen door bijvoorbeeld mensen te
vragen op de koffie, ergens mee naar toe te nemen, kaartje in de bus te doen, ze uit te nodigen.
Plaats uitnodigingen bij de huisartsenpraktijk.
Waar ontmoeten mensen/groepjes die wat moeilijker mengen elkaar?
De overheid maakt onvoldoende gebruik van het netwerk en samenhang in het dorp. Dorpelingen
kunnen samen dingen op lossen.

Thema 6: De toekomst van voorzieningen.
Het idee is Heliomare-terrein te ontwikkelen als multifunctionele voorziening een combinatie van:





School
Ouderen-/zorgwoningen
Huisarts/Fysio
Sporthal annex dorpshuis

In ieder geval is er geen plek/plaats/draagvlak voor twee volledig geoutilleerde sporthallen in Wijk
aan Zee.
Maar er zijn tal van vragen:








Hoe verbeteren we de bereikbaarheid en wie is de eigenaar van de braakliggende grond?
Hoe lang gaat de Moriaan mee?
Is integratie met woningbouw mogelijk?
Hoe lopen de financieringsstromen?
Kan Juttersoord (Hartenkamp) bij dit brede plan betrokken worden
Kunnen in de nieuwe constructie alle activiteiten van de Moriaan een plek vinden?
De school is nu een veilige plek voor kinderen; blijft dat zo?

Als alle partijen bereid zijn een gezamenlijk resultaat te halen zijn er mogelijkheden; dan kunnen
barrières opgeheven worden. Om een dergelijk groot plan te ontwikkelen is professionele
ondersteuning mogelijk. Het moet gedragen blijven door de inwoners van Wijk aan Zee en haalbaar
zijn voor instellingen en organisaties.
In het totaal is positie en rol van Café de Zon ook belangrijk. Betrek dat erbij.
Voorgesteld wordt een lijst te maken van voorzieningen die in samenwerking een bijdrage aan een
integraal plan kunnen leveren; daar een belang bij hebben en op zoek zijn naar verandering.
Neem ouderen én jongeren mee in de planvorming. Die hebben een belang bij huisvesting en of
voorzieningen. Zet ze bij elkaar. Zoek naar andere belangen. Benader ook andere belanghebbers
bijvoorbeeld Vitaal Dorp.
Een brede coalitie kan ontwikkelingen/uitdagingen omzetten in positiviteit. Dat is de basis om een
lange termijnvisie te ontwikkelen. Iemand heeft een aanzet tot een mindmap gemaakt van alle
betrokken partijen met het dorp Wijk aan Zee in het centrum. Werk dat precies uit. Onderzoek van al
deze partijen rol, middelen en wensen. Ga met ze in overleg.
Er is gemeld dat er een jongerensessie onlangs in de Moriaan is geweest (uitzoeken en benaderen)

