
20-07-2020 

Hierbij verzoeken wij u onderstaande schriftelijke vragen ex Artikel 41 Reglement van Orde 
aangaande “Wijkwinkel Oosterwijk” door te geleiden aan het college van burgemeester en 
wethouders. 
 
Graag schets ik voorafgaand aan de artikel 41 vragen een feitenrelaas van het afgelopen 
jaar. In de bijlage treft u alle transcripten van openbare raadscommissies en 
raadsvergaderingen over dit onderwerp aan (zie bijlage 1). 

 
In juni 2019 ging wethouder Niele er gewoon van uit dat we gezamenlijk zouden optrekken 
met Heemskerk. De samenwerking is goed en intensief. Op 4 juli 2019 was er een overleg 
met de wethouder van Heemskerk en zijn ambtenaren. Dan gaan we het hebben over de 
financiën. Wethouder Niele heeft de wethouder van Heemskerk ook vooraf daarover 
gesproken en gezegd: “joh, jullie moeten over de brug komen, daar gaan we serieus over 
praten” en de wethouder van Heemskerk heeft gezegd “dat wil ik graag doen.” 

 
In oktober 2019 geeft wethouder Niele aan dat er eind oktober een bestuurlijk overleg is 
met de collega-wethouder van Heemskerk en in de week daarvoor is er een ambtelijk 
overleg. In deze bijeenkomst komt de hele visie Oosterwijk op tafel en ook de bijdrage die 
Heemskerk daaraan gaat leveren. Op dat moment is er nog geen toezegging vanuit 
Heemskerk daarover. Er is wel een toezegging dat ze graag met ons willen praten over het 
gebied en over wat hun bijdrage daarin kan zijn.  

In november 2019 kondigt wethouder Niele aan dat er een stuurgroep is geformeerd, waar 
Beverwijk en Heemskerk aan deelnemen. Wethouder Niele geeft aan dat er een 
intentieverklaring wordt opgesteld waarin staat dat wij (Beverwijk en Heemskerk) allebei 
voor 50% dit probleem gaan oppakken en financieren. Deze intentieverklaring komt op korte 
termijn op het bureau en dan gaan we het uitwerken. Het is een afspraak, een uitspraak van 
Heemskerk om aan te geven dat ze de problematiek zien, dat ze zich er 
medeverantwoordelijk voor voelen en dat we het samen gaan oppakken. Wethouder Niele 
geeft verder aan dat wat haar betreft dit ook betrekking heeft op de gelden van 2019, maar 
ze denkt niet dat ze dat voor elkaar gaat krijgen.  

In mei 2020 komt het onderwerp ter sprake bij een gezamenlijke raadscommissie tussen 
Beverwijk en Heemskerk. Wethouder Rijke geeft dan aan dat als we samen werken, we ook 
samen betalen. Een vraag over het meebetalen aan de wijkwinkel vindt wethouder Rijke te 
specifiek om te beantwoorden. Wel herhaalt wethouder Rijke nogmaals dat ‘wij’ gaan 
samenwerken en dan ook samen betalen. 

In juni 2020 geeft wethouder Niele aan dat er correspondentie is geweest met Heemskerk 
over het meebetalen aan de wijkwinkel. Zij vindt het aan Dhr. Rijke om daarover antwoord 
te geven aan zijn raad. De wethouder weigert verder te melden welk nieuws er is gekomen 
uit deze correspondentie tussen Beverwijk en Heemskerk. 



In juli 2020 geeft wethouder Niele aan dat Heemskerk er anders over denkt, ergo dus niet 
mee gaat betalen aan de wijkwinkel. Ze is heel blij dat Heemskerk vanaf 1 januari 2021 
€45.000 gaat investeren in manuren om mee te denken aan een programma voor 
Oosterwijk. 

Tot slot hebben wij kennisgenomen van de beantwoording door het college van Heemskerk 
op de schriftelijke vragen van het Heemskerkse raadslid Dhr. Burgering. (zie bijlage 2). Ook 
hebben wij kennisgenomen van een krantenartikel in het Noord-Hollands Dagblad met de 
kop: “Oosterwijk schreeuwt om vernieuwing” (bijlage 3). 

In de beantwoording van de schriftelijke vragen over de wijkwinkel door het Heemskerkse 
raadslid Dhr. Burgering lezen we het volgende: “Er is voorafgaand over de totstandkoming 
van de wijkwinkel geen formeel overleg of verzoek geweest. Er is wel informeel over het 
opstarten van de wijkwinkel gesproken, zowel ambtelijk als bestuurlijk.”  

1) Hoe kan het dat Heemskerk voor het openen van de wijkwinkel niet formeel is 
verzocht om samen te werken aan de wijkwinkel?  

In de beantwoording van de schriftelijke vragen over de wijkwinkel door het Heemskerkse 
raadslid Dhr. Burgering lezen we het volgende: “Is er een verzoek geweest (formeel of 
informeel) aan het college van Heemskerk om financieel bij te dragen aan de Wijkwinkel? Ja, 
na de totstandkoming van de wijkwinkel is daar op diverse momenten zowel ambtelijk als 
bestuurlijk informeel over gesproken.”  

2) Klopt het dat Beverwijk tot aan juli 2020 nooit een formeel verzoek aan Heemskerk 
heeft gedaan om financieel bij te dragen aan de wijkwinkel? Zo ja, waarom is dit niet 
gebeurt? Zo nee, graag een toelichting wanneer en hoe er wel een formeel verzoek is 
gedaan. 

In de beantwoording van de schriftelijke vragen over de wijkwinkel door het Heemskerkse 
raadslid Dhr. Burgering lezen we het volgende: “De gemeenten Beverwijk en Heemskerk 
hebben samen opgetrokken in het pilotproject Thuis wonen in Oosterwijk. In het najaar van 
2018 werd dit project afgesloten met een gezamenlijke actielijst op het gebied van 
verbetering woonomgeving en sociale activiteiten. Vervolgens hebben onze gemeenten de 
uitwerking en uitvoering daarvan anders aangepakt. Daar waar Beverwijk koos voor een 
nieuwe projectstructuur, met een aparte projectleider en (onder andere) een nieuwe 
‘wijkwinkel’, heeft Heemskerk de uitvoering van de acties belegd bij onder andere de 
reguliere inzet vanuit het wijkgerichte buurtwerk van Welschap.” 

3) Hoe kan het dat na een gezamenlijk pilotproject de gemeente Beverwijk en 
Heemskerk een totaal andere richting zijn ingeslagen? Welke overleggen zijn hier 
tussen de gemeentes over gevoerd en wat was de uitkomst van deze overleggen?  

Heemskerk geeft aan dat in het najaar van 2018 het project thuis wonen in Oosterwijk is 
afgesloten. “Vervolgens hebben onze gemeenten de uitwerking en de uitvoering daarvan 
anders aangepakt. Daar waar Beverwijk koos voor een nieuwe projectstructuur, met een 
aparte projectleider en (onder andere) een nieuwe ‘wijkwinkel’, heeft Heemskerk de 



uitvoering van de acties belegd bij onder andere de reguliere inzet vanuit het wijkgerichte 
buurtwerk van Welschap.”   

Wethouder Niele geeft in juni 2019 nog aan gewoon er van uit te gaan dat we samen gaan 
optrekken met Heemskerk. Verder geeft de wethouder aan dat de samenwerking met 
Heemkerk goed en intensief is en dat ze ook heeft gezegd: “joh, jullie moeten over de brug 
komen”, waarop de Heemskerkse wethouder heeft gezegd: “Dat graag te willen doen”. 

4) Wat is er in de periode tussen het najaar van 2018 (eindigen pilotproject thuis wonen 
in Oosterwijk) en juni 2019 (openen van de wijkwinkel) voor overleg geweest tussen 
Beverwijk en Heemskerk? 

5) Hoe kan het dat de Beverwijkse wethouder in juni 2019 nog dacht met Heemskerk op 
hetzelfde spoor te zitten, terwijl in Heemskerk al sinds het najaar van 2018 het beeld 
leefde dat Beverwijk en Heemkerk de uitwerking en de uitvoering anders aan gingen 
pakken?  

6) Is Heemskerk vooraf door Beverwijk geïnformeerd over het aanstellen van een 
projectleider? Is Heemskerk gevraagd om mee te doen en mee te betalen aan deze 
nieuwe koers met een aparte projectleider? Zo ja, op welke wijze? Zo nee, waarom 
niet? 

In november 2019 kondigt wethouder Niele aan dat er een stuurgroep is geformeerd, waar 
Beverwijk en Heemskerk aan deelnemen. Wethouder Niele geeft aan dat er een 
intentieverklaring wordt opgesteld waarin staat dat wij (Beverwijk en Heemskerk) allebei 
voor 50% dit probleem gaan oppakken en financieren. 

7) Is deze intentieverklaring tussen Beverwijk en Heemskerk ondertekent? Zo ja, 
Wanneer is deze intentieverklaring ondertekend en kunt u hiervan de kopie 
toevoegen? Zo nee, waarom is deze intentieverklaring niet van de grond gekomen? 

In mei 2020 geeft wethouder Rijke aan dat: “wij gaan samenwerken en ook meebetalen”. In 
juli 2020 geeft wethouder Niele aan dat Heemskerk niet gaat meebetalen aan de wijkwinkel. 

8) Als het niet de wijkwinkel is; Waar gaat Heemskerk dan wel aan meebetalen met 
betrekking tot de wijk Oosterwijk, voor welk bedrag en vanaf wanneer?  

In juni 2020 geeft wethouder Niele aan dat er correspondentie is geweest tussen Beverwijk 
en Heemskerk over de financiële bijdrage van Heemskerk. In de beantwoording op de vragen 
van raadslid Dhr. Burgering geeft het college van Heemskerk echter het volgende aan: 
“Heeft u het Beverwijkse college formeel op de hoogte gesteld van uw besluit? Als met 
formeel ‘schriftelijk’ wordt bedoeld, nee. Het is in de voorbereidings- en opstartfase een 
Beverwijks(e) initiatief en aangelegenheid geweest. Er is wel op diverse momenten zowel 
ambtelijk als ook bestuurlijk informeel overleg geweest met Beverwijk over het betrekken 
van Heemskerk bij de wijkwinkel. 

9) Wat waren de kernpunten uit deze correspondentie? 
10) Kunt u deze correspondentie toevoegen aan uw beantwoording? 
11) Sinds wanneer is het college van Beverwijk formeel danwel informeel op de hoogte 

van het feit dat Heemskerk niet financieel bij gaat dragen aan de wijkwinkel?  



In de startnotitie wordt genoemd dat in 2020 en 2021 projecten en activiteiten in het kader 
van sociale vernieuwing door gemeente Beverwijk (wijkaanpak Thuis in Oosterwijk) en 
Heemskerk gecontinueerd worden.  

12) Gaat Heemskerk dan vanaf deze startnotitie ook voor 50% bijdragen aan deze 
wijkaanpak (en de wijkwinkel)? Zo ja, vanaf wanneer? Zo nee, waarom niet?  

13) Worden alle lopende projecten ondergebracht in het gebiedsprogramma of blijven er 
‘losse’ projecten draaien vanuit Beverwijk cq. Heemskerk?  

U gaat nu verder met een gebiedsprogramma voor Oosterwijk in samenwerking met de 
gemeente Heemskerk, de woningcorporaties: Pré Wonen en WoonopMaat en Dreef Beheer. 
Heemskerk en Beverwijk leveren gezamenlijk een projectleider voor het proces om tot een 
gebiedsprogramma te komen en hebben afgesproken elk evenveel ambtelijke tijd erin te 
stoppen 

14) In het proces om tot een gebiedsprogramma te komen wordt de inzet 50/50 
verdeeld tussen Beverwijk en Heemskerk. Kunnen we ervan uitgaan dat ook in het 
gebiedsprogramma zelf er een 50/50 verdeling komt in de ambtelijke inzet en 
financiële bijdrages van Beverwijk en Heemskerk? Zo ja, wordt dit ook vastgelegd? Zo 
nee, waarom niet? 

15) Hoe gaat het college garanderen dat er in de toekomst voor projecten in de wijk 
Oosterwijk (die zowel het Beverwijkse als het Heemskerkse deel aangaan) een 50/50 
financiële verdeling komt tussen de gemeente Beverwijk en Heemskerk?  

Namens de fractie Vrij! 

Kelly Uiterwijk 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Bijlage 1 

Raadscommissie 13 juni 2019 

Mevrouw Niele: Even kijken. De wijkwinkel, nou, dat is inderdaad een laagdrempelige winkel waar mensen 
binnen kunnen lopen voor een kopje koffie. Ik heb gehoord dat vandaag al bij de eerste officiële opening er al 
mensen binnen geweest zijn, heel enthousiast waren. Ik ga er zelf binnenkort ook een paar keer een paar uur 
gewoon zitten, om eens te proeven: wat vinden mensen van die winkel? Hij is gewoon prachtig geworden, dus 
we zijn er heel trots op. Het verdelen van de lasten en de lusten tussen Heemskerk en Beverwijk. Ja, Heemskerk 
moet natuurlijk meer doen dan natuurlijk alleen maar aan tafel gaan zitten en met ons mee praten. Dat gaan 
we zeker aan de orde stellen. Tot nu toe hebben wij gedacht: we willen niet wachten tot Heemskerk alles op 
orde heeft, mensen beschikbaar heeft, gelden vrij heeft gemaakt. Want we willen gewoon aan de slag met die 
wijk. Maar ja, daar gaan we het wel over hebben en we gaan aan ze vragen: jongens, jullie moeten daar niet 
alleen in mankracht een bijdrage in doen, maar ook financieel. Dus daar kom ik bij u op terug. Tot nu toe zijn 
wij de trekker en hebben wij de kosten gemaakt.  

Mevrouw Niele: Waar we het vanavond over hebben, dat is het begin. Er komt gewoon een integrale 
wijkaanpak en daar komt ook in te staan wat dingen gaan kosten. En daar komt ook in te staan wat Heemskerk 
gaat bijdragen. Dus het is wel degelijk de bedoeling dat Heemskerk gaat bijdragen. Maar alleen wij zitten op dit 
moment gewoon even in een andere versnelling, want wij wilden gewoon graag aan de gang omdat het 
allemaal al zo lang duurde. Dus we lopen iets vooruit, maar ze gaan wel aanhaken. Ze zitten ook in de 
stuurgroep, ze zitten met ons aan tafel. En wij komen met die integrale wijkaanpak komen we met een 
overzicht ook van de financiën en ook wat we van Heemskerk daarbij willen. Die samenwerking is goed en die 
is intensief. IJmondiaal, nou, Velzen doet niet mee maar Heemskerk wel. En we gaan er gewoon van uit dat we 
het gezamenlijk gaan trekken. Wij hebben de voortrekkersrol en zij gaan volgen. Maar het komt goed. Ja, die 
projectleider, die is natuurlijk tijdelijk.  

Mevrouw Niele: Ja, zoals ik al eerder heb gezegd: wij zijn de voortrekker. Dit ligt hier nu op tafel omdat wij door 
willen en Heemskerk, die haakt aan en die gaat ook meedoen. Dat komt zo dat plan per 1 juli, daar komen 
allemaal ideeën uit de wijk die uitgevoerd moeten worden. En dan gaan we daar natuurlijk gelden voor vragen, 
ook aan Heemskerk. Zij hadden tot nu aan niet de ambtelijke capaciteit om op dezelfde manier op te trekken 
als wij. En toen hebben we gezegd: we gaan er niet op wachten, we gaan er mee aan de gang. Vandaar dat wij 
hebben gezegd: wij willen die projectleider en we willen resultaten. Want de mensen in Oosterwijk willen 
gewoon dat er wat gebeurt. Dat wilt niet zeggen dat we met Heemskerk niet praten, we zitten met Heemskerk 
aan tafel. En zodra dat plan 1 juli in concept klaar is, dan gaan we ook praten over financiële verdeling.  

Mevrouw Niele: Als we echt aan de gang gaan in die wijk, dan denk ik dat we meer geld gaan uitgeven dan dat 
het bedrag omlaag gaat. Maar er zal ongetwijfeld een verdeling komen die rechtvaardiger is.  

Mevrouw Niele: Ik heb niet de indruk dat Heemskerk van plan is om zich terug te trekken. Ik heb wel de indruk 
dat ze een stapje harder mogen gaan doen en dat we ze dus bij gaan trekken en besprekingen gaan voeren 
over: wat gaan we doen en hoe gaan we dat financieren? De bedragen die we nu vragen, dat zijn bedragen die 
wij nodig hebben om wat we nu willen doen te kunnen bekostigen. En daarvoor vraag ik gewoon uw 
goedkeuring.  

Mevrouw Niele: Initiatieven komen dus bij de nieuwe plannen en die zitten niet in de vraag die nu gesteld 
wordt voor dit geld. Dus de nieuwe initiatieven, als die komen uit het deel van Heemskerk, dan gaan we 
natuurlijk niet zeggen van: dat is net Heemskerk en dat is net Beverwijk. Dus dat doen we wel, dat doen we 
niet. Maar dat is dan wel de bedoeling dat we dat gezamenlijk, als Beverwijk en Heemskerk, ook bestuurlijk 
oppakken en er naar kijken. Maar dat is de volgende stap.  

Raadsvergadering 27 juni 2019 

Mevrouw Niele: Ik zit 4 juli met de wethouder van Heemskerk en zijn ambtenaren aan tafel, en dan gaan wij 
het hebben over de financiën. En ik heb hem daar vooraf over gesproken, en gezegd: Joh, jullie moeten over de 



brug komen, dus daar gaan we serieus over praten. En hij zegt: dat wil ik graag doen. En zodra wij uit 
onderhandeld hebben wat Heemskerk financieel wil bijdragen, dan kom ik daar bij u op terug.  

Raadscommissie 13 oktober 2019 

Mevrouw Niele-Goos: Dank u wel, voorzitter. Ik heb niets toe te voegen aan het antwoord wat ik net gegeven 
heb. Even kijken, dan over de bijdrage van Heemskerk aan het project ‘Thuis in Oosterwijk’. Eind oktober heb ik 
een bestuurlijk overleg met mijn collega-wethouder van Heemskerk, en in de week daarvoor is er ambtelijk 
overleg tussen de twee gemeentes om het één en ander voor te bereiden. En dan trekken we dat breder, niet 
alleen de wijkwinkel, maar de hele visie over het gebied Oosterwijk komt dan op tafel. En ook de bijdrage die 
Heemskerk daaraan gaat leveren. En naar aanleiding van het gesprek kan ik u beter informeren dan op dit 
moment. Volgens mij waren dat de vragen voor mij, voorzitter.  

Mevrouw Uiterwijk: Voorzitter, toen het over de bijdrage van Heemskerk ging voor het project Oosterwijk had 
u de vorige keer een soortgelijk antwoord, alleen toen vond dat overleg ergens in juli plaats. Dus ik vroeg me af 
of uit dat overleg met Heemskerk, is daar niks uitgekomen of is dat verplaatst?  

Mevrouw Niele-Goos: Ik zit regelmatig met de wethouder van Heemskerk aan tafel. En er is nog geen 
toezegging van Heemskerk dat ze een bijdrage doen aan de wijkwinkel. Er is wel een toezegging dat ze graag 
met ons willen praten over het gebied en over wat hun bijdrage daarin kan zijn. Maar ik kan daar op dit 
moment dus nog geen uitsluitsel over geven, hoeveel dat dan is en op welke manier. En daar gaan we eind 
deze maand over praten.  

Raadsvergadering 6 november 2019 

Mevrouw Niele: Even kijken. Dan de samenwerking met Heemskerk als het gaat over Oosterwijk. Ik kan u 
meedelen dat wij een stuurgroep hebben geformeerd vanuit de divisies Sociaal Domein en Wonen met de 
wethouders Wonen en Sociaal Domein van Beverwijk en van Heemskerk, dat er een intentieverklaring 
opgemaakt wordt die wij allebei ondertekenen, waarin staat dat wij allebei voor 50% dit probleem gaan 
oppakken en financieren. We hebben afgesproken dat we die intentieverklaring op korte termijn op het bureau 
krijgen en dan gaan we uitwerken: wat moet er allemaal gebeuren en welke kosten moeten er gemaakt 
worden. Het is een afspraak, een uitspraak van Heemskerk om aan te geven dat ze de problematiek zien, dat ze 
zich medeverantwoordelijk voor voelen en dat we het samen gaan oppakken.  

De voorzitter: U heeft een interruptie van de heer Bal.  

De heer Bal: Bedankt, voorzitter. In hoeverre is dat van toepassing op de geraamde kosten van de winkel in 
Oosterwijk? Want we hebben natuurlijk al gelden beschikbaar gesteld daarvoor en in de toekomst gaan er ook 
gelden voor beschikbaar worden gesteld. In hoeverre heeft dat op beide gelden toepassing?  

Mevrouw Niele: Wat mij betreft heeft dat voor de gelden die we gepland zijn te maken in 2020, is dat ook van 
toepassing voor die van 2019. Moet ik u eerlijk zeggen dat ik dat niet denk dat we dat voor elkaar gaan krijgen. 
Even kijken. Samen vroeg nog eventjes...  

De voorzitter: Sorry, eerst nog een interruptie van de heer Bal.  

De heer Bal: Want ik wil toch wel meegeven, want ik herinner mij dat u zei: ik begin alvast met die wijkwinkel. 
Heemskerk die gaat aansluiten en dan komt het allemaal goed met de kosten en ik ga daar echt alles op alles 
op inzetten dat die kosten gedeeld worden, samen de lusten ook de lasten. Maar dat is dus nu echt 
daadwerkelijk niet meer het geval?  

Mevrouw Niele: Ik heb dat letterlijk niet zo gezegd. Ik heb wel gezegd dat ik vond dat ze mee moesten betalen. 
Maar dat is mijn mening.  



Gezamenlijke commissie met Heemskerk 20 mei 2020 

Dhr. Rijke: Ga ik verder met het antwoord van de heer Tabak. Hij spreekt uit dat het toch heel fijn zou zijn dat 
wij als Heemskerk volledig gaan samenwerken als het gaat om de problematiek rondom Oosterwijk. En ik kan u 
verzekeren dat in overleg met mevrouw Niele daar het antwoord volledig ‘ja’ op is. Ik zei al, we zijn bezig dat 
netjes op papier te zetten hoe we gaan samenwerken. Hoe ook de herinrichting van het Europaplein daar een 
rol in gaat spelen. Hoe de vernieuwing de stedenbouwkundige vernieuwing daar op termijn een rol in gaat 
spelen. Dus ook de woningcoöperatie speelt daar een rol in. En de eigenaar, de particuliere eigenaar van de 
vele panden daar speelt ook een rol. Daar wordt hard aan gewerkt en de samenwerking die gaat optimaal zijn 
in de verdere toekomst.  

De heer Tabak: Interruptie, Teun-Jan Tabak. 
De voorzitter: Ik hoor een interruptie van de heer Tabak. Het woord is aan u.  

De heer Tabak: Ja, meneer Rijke dank u wel. Maar ja, de $1000 vraag is natuurlijk waar u natuurlijk antwoord 
op gaat geven: betaald Heemskerk ook?  

De voorzitter: Het woord is weer aan wethouder Rijke.  

De heer Rijke: Meneer Tabak, als we samenwerken en we doen dat samen dan betalen we ook samen.  

De heer Tabak: Dank u wel.  

Mevrouw Uiterwijk: Voorzitter, interruptie Uiterwijk.  

De voorzitter: Interruptie van mevrouw Uiterwijk van VRIJ! Het woord is aan u mevrouw Uiterwijk.  

Mevrouw Uiterwijk: Ja, dank u wel. Voorzitter, kan ik uit de woorden van wethouder Rijke opmaken dat 
Heemskerk vanaf nu de helft van de wijkwinkel betaald?  

De voorzitter: Het woord is aan de heer Rijke. Mag antwoorden.  

De heer Rijke: Ik mag antwoorden, maar ik doe het niet, want dit is een veel te specifieke vraag. Ik vind dat het 
antwoord wat ik gegeven heb aan de heer Tabak voldoende moet zijn en dat past overigens ook niet direct in 
het debat wat we hebben over de woonvisie. Maar u kunt er van overtuigd zijn dat wij helemaal samen 
optrekken en op blijven trekken als het gaat om de wijk Oosterwijk.  

Mevrouw Uiterwijk: Voorzitter, interruptie Uiterwijk. 
De voorzitter: Interruptie. Het woord is weer aan mevrouw Uiterwijk van VRIJ!  

Mevrouw Uiterwijk: Ja, voorzitter onze wethouder was er vorig jaar ook van overtuigd dat er gelijk opgetrokken 
en ook gelijk betaald zou worden, maar nu zit hij al heel leuk een jaar lang aan een tafel, maar Heemskerk 
betaalt niet. Dus ja, u gaat mij nu overtuigen van een samenwerking, maar u heeft mij nog niet overtuigd van 
dat er ook geld bij komt kijken. Dus ja, u gaat daar geen verdere toezeggingen over doen? Maar dan ga ik er 
ook niet vanuit in dit stadium dat Heemskerk daadwerkelijk gaat betalen.  

De voorzitter: Reactie van meneer Rijke.  

De heer Rijke: Ja, mevrouw Uiterwijk moet natuurlijk zelf uw keuze bepalen. Maar ik heb gezegd wat ik gezegd 
heb en dat meen ik en daar sta ik 100% achter. Dus wij gaan samenwerken en daar ook samen betalen. Zo 
werkt dat.  

Raadscommissie 18-06-2020 



Mevrouw	Niele-Goos:	Ja,	natuurlijk	ja.	Even	kijken.	En	dan	was	er	nog	een	vraag	van	mijnheer	Bal.	Ik	kan	
geen	antwoord	geven	voor	de	wethouder	van	Heemskerk.	Als	hij	nog	niet	gereageerd	heeft	op	een	vraag	
die	u	daar	gesteld	heeft,	dan	kan	ik	daar	niets	over	zeggen.	Ik	weet	wel	dat	daar	correspondentie	over	
geweest	is	tussen	Heemskerk	en	Beverwijk,	maar	het	is	aan	mijnheer	Rijke,	de	wethouder	van	Heemskerk,	
om	te	bepalen	wanneer	hij	daar	naar	zijn	raad	antwoord	op	geeft.	 

De	voorzitter:	Mijnheer	Bal.	 

De	heer	Bal:	Ja,	bedankt	voorzitter.	Ik	wil	de	vraag	die	ik	heb	gesteld	omzetten	richting	u	dan.	 

De	voorzitter:	Wethouder.	 

Mevrouw	Niele-Goos:	Ik	heb	geen	nieuws	ten	opzichte	van	het	vorige	antwoord.	 

De	voorzitter:	Oké,	dank	u	wel.	 

Mevrouw	Uiterwijk:	Voorzitter?	 

De	voorzitter:	Mevrouw	Uiterwijk.	 

Mevrouw	Uiterwijk:	Ja	voorzitter,	ik	vraag	me	dan	wel	een	beetje	af	waar	die	correspondentie	dan	over	
ging.	Ging	dat	dan	niet	over	de	financiële	bijdrage	van	Heemskerk?	 

De	voorzitter:	Wethouder.	 

Mevrouw	Niele-Goos:	Ja,	dat	ging	wel	over	de	financiële	bijdrage	van	Heemskerk.	Maar	ik	heb	u	eerder	
aangegeven	van	mijn	mening	daarvan	is	en	die	mening	heb	ik	ook	gegeven	aan	de	wethouder	van	
Heemskerk.	En	het	is	aan	de	wethouder	van	Heemskerk	om	te	reageren	naar	zijn	raad	op	vragen	die	
erover	gesteld	zijn.	 

De	voorzitter:	Mevrouw	Uiterwijk.	 

Mevrouw	Uiterwijk:	Nou	ja	voorzitter,	als	er	correspondentie	tussen	twee	partijen	is	en	Heemskerk	heeft	
ook	iets	teruggeschreven	dan	is	er	toch	nieuws?		

De	voorzitter:	Wethouder.	 

Mevrouw	Niele-Goos:	Nogmaals,	volgens	mij	is	het	aan	de	wethouder	van	Heemskerk	om	te	reageren	op	
vragen	die	gesteld	zijn	tijdens	de	vergadering	waar	hij	als	portefeuillehouder	optreedt.		

Raadsvergadering 1 juli 2020 

Mevrouw	Niele:	Dan	was	er	nog	een	vraag	over	het	antwoord	op	de	vraag	waarom	Heemskerk	niet	
meebetaalt.	Nou,	je	kunt	natuurlijk	100	keer	dezelfde	vraag	stellen	en	dan	hetzelfde	antwoord	krijgen	en	
niet	tevreden	zijn	met	het	antwoord,	maar	dat	antwoord	blijft	dat	ik	van	mening	was	en	ben	dat	
Heemskerk	mee	moet	betalen	aan	de	wijkwinkel.	Dat	Heemskerk	daar	een	andere	mening	over	heeft,	dat	
wij	desondanks	toch	met	Heemskerk	samenwerking	willen	aangaan	om	te	kijken	wat	het	beste	is	voor	de	
buurt	voor	Oosterwijk	en	dat	zijn	nu	in	ieder	geval	goedkeuring	hebben	gekregen	om	per	1	januari	2021	
45	duizend	euro	te	investeren	aan	manuren	om	mee	te	denken	naar	een	programma	voor	Oosterwijk.	En	
daar	ben	ik	heel	blij	mee.	 

 

 



Bijlage 2 

De fractie D66 heeft op 26 mei 2020 de volgende schriftelijke vragen ex artikel 41 RvO gesteld:  

1. Is er overleg geweest (formeel of informeel) over de mogelijkheid samen de Wijkwinkel te 
entameren?  

2. Is er een verzoek geweest (formeel of informeel) aan het college van Heemskerk om 
financieel bij te dragen aan de Wijkwinkel?  

3. Wat is de reactie geweest van het Heemskerkse college op vragen om samen te werken aan 
de Wijkwinkel in Oosterwijk?  

4. Heeft u het Beverwijkse college formeel op de hoogte gesteld van uw besluit?  
5. Wat waren de overwegingen in dit besluit?  

In reactie hierop kunnen wij u per vraag het volgende mededelen:  

1. Er is voorafgaand over de totstandkoming van de wijkwinkel geen formeel overleg of verzoek 
geweest. Er is wel informeel over het opstarten van de wijkwinkel gesproken, zowel ambtelijk 
als bestuurlijk. Zie ook de antwoorden bij vraag 4 en 5.  

2. Ja, na de totstandkoming van de wijkwinkel is daar op diverse momenten zowel ambtelijk als 
bestuurlijk informeel over gesproken.  

3. In het college is hierover wel van gedachten gewisseld, maar er is geen (formeel) besluit over 
genomen.  

4. Als met formeel ‘schriftelijk’ wordt bedoeld, nee. Het is in de voorbereidings- en opstartfase 
een Beverwijks(e) initiatief en aangelegenheid geweest. Er is wel op diverse momenten zowel 
ambtelijk als ook bestuurlijk informeel overleg geweest met Beverwijk over het betrekken van 
Heemskerk bij de wijkwinkel.  

5. De gemeenten Beverwijk en Heemskerk hebben samen opgetrokken in het pilotproject Thuis 
wonen in Oosterwijk. In het najaar van 2018 werd dit project afgesloten met een gezamenlijke 
actielijst op het gebied van verbetering woonomgeving en sociale activiteiten. 
Vervolgens hebben onze gemeenten de uitwerking en uitvoering daarvan anders aangepakt. 
Daar waar Beverwijk koos voor een nieuwe projectstructuur, met een aparte projectleider en 
(onder andere) een nieuwe ‘wijkwinkel’, heeft Heemskerk de uitvoering van de acties belegd 
bij onder andere de reguliere inzet vanuit het wijkgerichte buurtwerk van Welschap. 
Genoemde actielijst uit het Thuis wonen-project is daarbij geïntegreerd in het wijkwerkplan 
Oosterwijk van Welschap. Dit past geheel in de outreachende, wijkgerichte en data-gestuurde 
aanpak van het welzijnswerk in Heemskerk (onder het motto ‘geen stenen maar mensen en 
activiteiten’). Daarbij wordt nauw en prettig samengewerkt met de Beverwijkse collega’s. Op 
dit moment is alleen voor de wijk Zuidbroek/Oosterwijk al structureel 1,1 fte sociaal werk 
(Welschap) aan de slag met onder andere de acties uit het Thuis wonen-project. Dat gebeurt 
voornamelijk op straat, buiten in de buurt, herkenbaar en aanspreekbaar. Daarbij zijn de reeds 
bestaande voorzieningen in de buurt, zoals bijvoorbeeld buurthuis De Stut maar ook het 
winkelcentrum, de wijkwinkel of de sportschool etc., vooral ’vindplaats’ waar de sociaal 
werkers ambulant vertoeven en veel inwoners treffen. Zie ook de bijlage de rapportage van 
november jl. inzake de welzijnsinzet in Oosterwijk. 
Destijds is wel overwogen om te kijken of vanuit Heemskerk ‘in natura’, ofwel via menselijke 
inzet (beheer/bemensing) vanuit Heemskerk bijgedragen kan worden aan de wijkwinkel, zoals 
die is opgestart door Beverwijk. Maar dat zou in budgettaire zin ten koste gaan van de 
hiervoor beschreven welzijnsinzet en werkwijze in deze wijk. Daar is (vooralsnog) niet voor 
gekozen. Dit laatste neemt niet weg dat de sociaal werkers met name in en rond het 
winkelcentrum, dus ook de wijkwinkel, dagelijks actief zijn en daarbij ook nauw contact 
onderhouden met de Beverwijkse collega’s van de wijkwinkel. Voor de totstandkoming van het 
nieuwe Gebiedsprogramma voor Oosterwijk trekken we samen op met Beverwijk. Beide 
gemeenten, de woningbouwcorporaties Woonopmaat en PréWonen, en Dreefbeheer BV 
(eigenaar winkelcentrum) hebben daarvoor de handen ineen geslagen. Ook de revitalisering 
van het winkelcentrum Europaplein maakt hier deel van uit.  

 

 



Bijlage 3:  

Oosterwijk schreeuwt om vernieuwing 

 
Het noordelijke, Heemskerkse deel van de wijk Oosterwijk. 
© Foto Henk Honing 
Eric Kok 
Vandaag	om	19:24	
HEEMSKERK 
Oosterwijk is dringend aan vernieuwing toe. ,,Gevoelens van 
onveiligheid, achterstelling en onvrede zijn hoog onder de ruim 5500 
inwoners’’, schrijven burgemeester en wethouders van Heemskerk. 
Over negen maanden moet er een plan liggen. Uitvoering daarvan kost 
zeker vijf jaar. 
Oosterwijk, op de grens van Heemskerk en Beverwijk, ‘wordt meer en meer 
een gedateerde wijk’, schrijven b en w. De wijk stamt uit de jaren zestig met 
veel galerijflats, afgewisseld door rijen eengezinswoningen. Ook het 
openbaar groen ‘herinnert aan de inzichten, gedrag en gebruik van de jaren 
zestig’. Dat is er in feite te weinig, want op erg warme dagen blijft de hitte 
hangen (hittestress) en als het veel of lang regent, is er wateroverlast. ,,Het 
Europaplein, als winkelcentrum en hart van de wijk, schreeuwt om 
vernieuwing.’’ Eigenaar Dreef Beheer heeft daarvoor al vergevorderde 
plannen. 

Spanningen 



Er is sprake van een ‘eenzijdige opbouw van de bevolking’. Er staan veel 
huurhuizen, in bezit van de corporaties Woonopmaat en Préwonen. De 
huurders worden steeds ouder, komen vaker alleen te staan. In de wijk 
wonen veel nationaliteiten samen, meer dan zeventig, ‘wat soms voor 
spanningen zorgt’. ,,Een grote en diverse groep mensen leeft samen in een 
relatief kleine wijk, dat zal de komende jaren meer aandacht vragen.’’ 

Heemskerk, Beverwijk, Woonopmaat, Préwonen en Dreef Beheer hebben 
afgesproken om samen te werken bij de opknapbeurt. Heemskerk en 
Beverwijk betalen elk de helft van de kosten van een projectleider en hebben 
afgesproken elk evenveel ambtelijke tijd erin te stoppen. 

Dat is ook wel nodig, want de samenwerking ging moeizaam, blijkt uit 
antwoorden van het Heemskerkse college op vragen van raadslid Piet 
Burgering (D66). Er was een proefproject Thuis wonen in Oosterwijk, dat 
twee jaar geleden afgesloten met een gezamenlijke actielijst om de 
woonomgeving te verbeteren en om sociale activiteiten op te zetten. 
Vervolgens pakten beide gemeenten het toch weer apart op. Beverwijk zette 
een project op en opende een wijkwinkel, op het grondgebied van 
Heemskerk. Die gemeente betaalde daar niet aan mee, tot irritatie van de 
Beverwijkse politiek. Heemskerk breidde het buurtwerk van Welschap uit, 
met 1,1 fte. 

Vertrouwen 

,,Het is nodig om de komende jaren flink te investeren in deze wijk’’, schrijft 
Burgering. ,,In de samenwerking tussen de twee gemeenten is het belangrijk 
dat er vertrouwen is in de wederzijdse toezeggingen.’’ Daarover zwijgen b en 
w van Heemskerk in hun antwoorden. 

Bron: 
https://www.noordhollandsdagblad.nl/cnt/dmf20200718_49178266/ooste
rwijk-schreeuwt-om-vernieuwing  

 

 

 

 

  

 


