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Geachte leden van de raad,
In antwoord op de vragen van het raadslid mevr. J. Makbouli D66 Beverwijk over 
bovenvermeld onderwerp berichten wij u het volgende.

Eerder zijn er vragen gesteld over de Wijkwinkel Oosterwijk door raadslid K. Uiterwijk 
van Vrij!. En beantwoord in een brief aan de Raad d.d. 28 augustus 2020, met als 
kenmerk UIT-20-50543.
Een aantal vragen die nu gesteld worden door mevr. Makbouli zijn al eerder door 
mevr. Uiterwijk gesteld. De beantwoording van deze vragen, komen overeen met de 
eerdere beantwoording aan mevr. Uiterwijk.

Voor de goede orde hebben wij eerst de vragen vermeld en vervolgens ons 
antwoord.

1) Zijn de colleges met ons van mening dat alleen door samenwerking tussen 
de gemeente Beverwijk en Heemskerk oplossingen voor de wijk Oosterwijk 
denkbaar zijn?

Antwoord:
Het is goed dat beide gemeenten in de wijk Oosterwijk samenwerken. Te meer 
omdat in deze wijk de gemeentegrens tussen Heemskerk en Beverwijk door het 
Europaplein loopt. Doordat de werkwijze/organisatie bij de gemeenten anders is, is 
gekozen voor een andere aanpak. De gemeenten hebben elkaar gedurende de 
uitvoering van de punten uit het Atrivé rapport geïnformeerd. Er zijn lokaal zaken 
opgepakt binnen Oosterwijk en mooie resultaten bereikt.
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De gemeente Beverwijk en Heemskerk hebben steeds op hetzelfde spoor gezeten.
Er is alleen voor een andere uitvoering/aanpak gekozen. Hierover is door beide 
gemeenten naar elkaar gecommuniceerd.

2) Hebben de gezamenlijke colleges overwogen om met de twee gemeenten 
gezamenlijk een Uitvoeringsprogramma Wijkaanpak Thuis in Oosterwijk te 
ontwikkelen?
a) Zo nee, waarom niet?
b) Zo ja, waarom is dat niet gelukt?

Antwoord:
Zoals in de brief aan mevr. Uiterwijk is gemeld, was bij het aangaan van het 
gezamenlijke onderzoek binnen de wijk Oosterwijk door bureau Atrivé, al bekend dat 
beide gemeenten het vervolg, de uitvoering van projecten/initiatieven in de wijken, 
lokaal ieder op eigen wijze zouden aanpakken.
De gemeente Heemskerk heeft voor elke wijk dezelfde aanpak en zette de uitvoering 
hiervan ‘in de lijn’ (reguliere inzet vanuit het wijkgerichte buurtwerk van Welschap). 
De gemeente Beverwijk bekijkt eerst wat de betreffende wijk nodig heeft om de 
initiatieven uit te voeren en heeft binnen Oosterwijk gekozen voor een integrale 
wijkaanpak (fysiek/sociaal) en een projectstructuur, en voor de uitvoering een 
projectleider ingehuurd.
De gemeente Beverwijk en Heemskerk hebben steeds op hetzelfde spoor gezeten. 
Er is alleen voor een andere uitvoering/aanpak gekozen. Hierover is door beide 
gemeenten naar elkaar gecommuniceerd.

3) Zijn de gezamenlijke colleges het met ons eens dat problemen en 
oplossingen voor de wijk Oosterwijk niet stoppen bij de gemeentegrens en dat 
een wijkaanpak per gemeente dus niet effectief is?

Antwoord:
Zoals gemeld onder vraag en antwoord 1 zijn wij het met u eens dat problemen en 
oplossingen niet stoppen bij de gemeentegrens. Echter door de verschillen in 
aanpak bleek het niet mogelijk om 1 wijkaanpak voor beide gemeenten op te stellen. 
En is besloten dat elke gemeente lokaal invulling zou geven. En daar waar mogelijk 
met elkaar samen te werken. Gedurende het hele proces heeft men elkaar 
opgezocht/afgestemd en geïnformeerd.
De gemeente Beverwijk en Heemskerk hebben steeds op hetzelfde spoor gezeten. 
Er is alleen voor een andere uitvoering/aanpak gekozen. Hierover is door beide 
gemeenten naar elkaar gecommuniceerd.

4) Hoe gaan de colleges de samenwerking voor de wijkaanpak Oosterwijk 
verder vormgeven?

Antwoord:
Zoals in de brief aan mevr. Uiterwijk is gemeld is er een gezamenlijke 
intentieverklaring/startnotitie Gebiedsprogramma Oosterwijk opgesteld. Dit 
gebiedsprogramma is een logisch vervolg op, en verbreding van, de lopende 
wijkaanpak. Deze is op 14 juli 2020 door de colleges vastgesteld. De raad is hierover 
geïnformeerd met brief UIT-20-50006. De partijen hierin zijn de beide gemeenten, 
woningcorporaties en Dreef Beheer. De intentie is om het gebied Europaplein, 
Oosterwijk en het Stationsgebied Heemskerk verder te ontwikkelen. De 
vernieuwingsopgaven in de wijk Oosterwijk vragen om een integrale visie en aanpak 
voor de lange termijn.
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5) Hoe gaan de gezamenlijke colleges de gemeenteraden hiervan op de hoogte 
stellen?

Antwoord:
De komende periode wordt de gemeenteraad op de hoogte gehouden door middel 
van een informatiebrief, met daarin de stand van zaken van het lopend proces en de 
activiteiten die daaruit voortvloeien.

Er van uitgaande de vragen hiermee te hebben beantwoord.

Hoogachtend,
burgemeester en wethouders van Beverwijk,
de gemeentesecretaris, de burgemeester,

drs. E.R. Loenen drs. M.E. Smit

Bijlage(n): geen


