Verslag Dorpsraadvergadering Zwaagdijk-West 1 mei 2017
Aanwezig: Peter van Langen, Giel Nijpels, Steve Wijnberg, Cees
Diekmann, Maria Weeber, Marina Konijn en Tiny van Diepen
(Gemeente Belangen).
Afwezig met kennisgeving: Gerard Hoogeboom.
1. Opening.
2. Notulen vergadering 6 maart j.l. De notulen en actiepunten worden
doorgenomen. Karin Kaag heeft Cees aangemeld bij Christa Boon i.v.m. de
openbaar vervoer groep, hier verder nog niets van vernomen. Er zijn nog geen
financiële stukken van 2017 overgedragen aan Steve. De pinpas heeft hij wel
ontvangen. Er is een kasverschil welke nog moet worden uitgezocht
(2016/2017). Verder geen op- en/of aanmerkingen.
3. Post en mededelingen. Giel heeft de benodigde informatie aangeleverd aan
de Kamer van Koophandel, echter is er nog geen bericht terug ontvangen.
(Maria) Wethouder Tap heeft voorlopig de hoogtes van Zevenhuis
teruggetrokken, voor nu behoeft er geen actie vanuit de dorpsraad.
Cees heeft het idee om een maillijst te gaan gebruiken, zodat we veel meer
inwoners kunnen bereiken/betrekken en op de hoogte houden. (Actie: Cees
maakt lijst welke ingevuld kan worden tijdens de rondgang met
uitnodigingen voor de bewonerssessie).
Steve gaat informeren naar prijzen van laptop en printer welke gebruikt gaat
worden voor dorpsraad (actie).
4. Wijkschouw. De afspraken voor de werkgroepen PR en Domeinen komen
binnenkort bij elkaar voor de voorbereidingen voor de bewonerssessie op 30
mei.
Een domein binnen de wijkschouw is de kerk. Giel informeert de aanwezigen
over de stand van zaken. Als het kerkbestuur geen machtiging wil overdragen
naar een stichting kan er verder geen actie worden genomen. Er zijn wel een
aantal ideeën als dit wel mogelijk is, bijvoorbeeld levensloopbestendig wonen
voor ouderen. Maria vraagt of we voorstander zijn van het plaatsen van de
kerk op de gemeentelijke monumenten lijst zodat het gebouw kan blijven
bestaan.
Er word positief op gereageerd echter willen we graag meer uitleg en willen
hiervoor het parochiebestuur uitnodigen (Actie Marina informeert Giel
hierover, Giel en Carla maken uitnodiging hiervoor).
5. Reserve sportvoorziening. In de reserve sportvoorziening Wognum is een
bedrag bestemd voor Zwaagdijk-West. Het college wil dit bedrag gaan storten
in “leefbare kernen”. Hierdoor kunnen wij, als dorp, daar geen aanspraak meer
op maken. Gemaakte afspraken hier over in het verleden zijn niet terug te
vinden. Uiteraard willen we dit bedrag toch aanwenden, Giel zal daarom een
brief opstellen aan het college van Burgemeester en Wethouders (Actie).

Maria vraagt zich af of er misschien een deel van dit bedrag is aangevraagd
voor de aanleg van de jeu de boules baan toentertijd.
Het is echter niet bekend uit welke pot dit bedrag komt, ook is er een deel
gesubsidieerd door het Oranjefonds.
6. Subsidies. In afwachting van de resultaten van de wijkschouw zal er een
korte- en lange termijnlijst moeten worden opgesteld v.w.b. de wensen i.v.m.
voor subsidieaanvraag (Actie Giel). De aanvraag voor subsidie moet voor juni
gebeuren.
7. Dorpswerk lidmaatschap. Elke dorpsraad is hier automatisch lid van. Giel is
naar een bijeenkomst geweest. Het was goed om op deze manier kennis met
elkaar te maken en informatie te delen. N.a.v. deze bijeenkomst is er besloten
om met een aantal dorpsraden een politiek café te houden.
8. Buurtpreventieapp. Monique Nannings is oprichtster/ beheerster van deze
app in de Klokkeweit. Steve heeft nog geen contact met haar kunnen krijgen.
Het lijkt ons voor de werkzaamheid van de app van belang als we daar als
geheel dorp van gebruik kunnen maken. Giel en Steve gaan een afspraak met
Monique maken om dit te bespreken (Actie).
9. Pestcultuur. Maria, Saskia de Boer en Carla hebben binnenkort een afspraak
met de Jeugdwerker om de bespreken wat er mogelijk is binnen deze kern. De
brief die opgesteld zou worden aan de inwoners van Zwaagdijk-West wordt
uitgesteld. Eerst worden de resultaten, v.w.b. de eventuele activiteiten van de
jeugdwerker, afgewacht.
10. Rondvraag. Marina vraagt of er behoefte is aan een hernieuwde uitgave
van het boek over Zwaagdijk-West. Elke aanwezige reageert positief. Er gaat
uitgezocht worden hoe dit te realiseren en hierover wordt verslag gedaan in de
dorpsraadvergadering in juli (Actie:Cees+Steve+Marina).
Ook vraagt Marina of het mogelijk is om elke nieuwe inwoner te
ontvangen/bezoeken en eventueel een informatie boekje te overhandigen. Er
wordt gemengd gereageerd, er bestaat al een gemeentegids waarin alle
verenigingen en instanties te vinden zijn. Giel gaat controleren of de dorpsraad
juist in de gemeentegids vermeldt staat (Actie).
11. Sluiting

