Verslag Dorpsraadvergadering Zwaagdijk-West 3 april 2017.
Aanwezig: Peter van Langen, Giel Nijpels, Steve Wijnberg, Cees Diekmann, Gerard
Hogeboom, Carla Dekker.
1. Opening.
2. Gesprek woningbouw. Giel en Carla hebben een kennismaking gehad met de directeur
Stefan van Schaik van Wooncompagnie, welke verantwoordelijk is voor de kop van NoordHolland. Het ontvangst was zeer positief, dhr. Van Schaik gaf aan het fijn te vinden om op
deze wijze in contact te komen met een meedenkende dorpsraad.
We hebben een duidelijke uitleg gekregen van de werkwijze van Wooncompagnie als ook
over de afwegingen en argumentatie voor het woningbeleid op de korte en lange termijn.
In afwachting van de wijkschouw, waar de Wooncompagnie ook deel van uit maakt, zal er
gekeken worden welke aanpassingen nodig zijn in deze termijn plannen.
Op dit moment staan twee huizen leeg op de Balkweiterhoek, een derde huis zal vrij
komen half april. Wooncompagnie wil het huis wat in de beste technische staat is opnieuw
verhuren, de andere twee zullen in de verkoop komen.
Giel vraagt zich af of we dit graag anders willen zien en eventueel een andere
mogelijkheid bij de Wooncompagnie kenbaar moeten maken.
3. Wijkschouw. Op dit moment kunnen drie personen vanuit de dorpsraad aanwezig zijn
op 24 april (Peter, Giel en Carla). Tijdens de wijkschouw is het belangrijk dat we duidelijk
aangeven wat we willen en dat we een proactief beleid hanteren. Door middel van een
wijkschouwschema kunnen we een beeld geven over de bewoners, de behoeften en het
dorp in het algemeen.
(Actie: Giel en Carla maken wijkschouwschema).
Eén van de onderwerpen in de wijkschouw zal het Derriks Park zijn. Giel geeft aan dat de
gemeente eigenlijk de professionaliteit van het ontwerp zou moeten laten beoordelen,
eventueel door een extern bureau, en hier ons over informeren. Zodra dit gebeurd is zal er
geen reden meer zijn om niet aan te vangen met de herinrichting van het park.
(Actie: Carla vraag Theo en Marsha, van het Wildebras bestuur, om mee te lopen
met de wijkschouw).
4. Financiële overdracht. Steve geeft aan dat de overdracht zo goed als is overgedragen.
Een aantal onderdelen moeten nog worden afgerond, zoals pinpas en aanpassen
gegevens Kamer van Koophandel (Actie: Peter draagt pinpas over aan Steve).
Hierna kan actie worden genomen, o.a. de declaratie voor de bibliotheek .
Voor de komende periode is een beleidsdocument een belangrijk punt (Giel). Hierin zal
o.a. een P.R. plan worden opgenomen. Hier zitten kosten aan verbonden om dit goed uit
te voeren.
(Actie: Giel en Carla maken binnen 2 maanden een beleidsdocument).
5. Zevenhuis. Gemeente Hoorn blijkt misbruik te maken van ons plan en wil hoogbouw
toestaan op Zevenhuis. Om ons tegengeluid te laten horen willen we als groep, aantal
personen dorpsraad en aantal personen van de bewonersgroep, een gesprek aangaan
met de Gemeente Hoorn en Medemblik.
(Peter, Giel, Carla en eventueel Cees van de dorpsraad en Gerard van de
bewonersgroep willen hier aan deelnemen)
(Actie: Gerard informeert wie vanuit de bewonersgroep wil mee doen).
6. Kamer van Koophandel. Aangepast gegevens worden op korte termijn geretourneerd.

7. Pestcultuur. Carla heeft een gesprek met Maria Weeber gehad over de mogelijkheden
om het pesten te verminderen. Zij kwamen tot de conclusie dat er al jaren een pestcultuur
aanwezig is. Maria gaf als mogelijkheid om jeugdwerk hierin te betrekken en om
bijvoorbeeld het concept van “over de streep” hier toe te passen.
Cees kwam met de optie om een tekst te verspreiden huis aan huis over het onderwerp
pesten.
(Actie: Giel en Carla zetten deze tekst op (of besteden dit uit aan een professioneel
bureau)).
8.Buurtpreventieapp. Steve geeft aan dat het opzetten van zo een whatsapp groep vrij
eenvoudig is. Het voordeel is dat de meldingen niet anoniem zijn die hierop gedaan
worden zodat er geen misbruik van kan worden gemaakt. In de Klokkeweit is al een
buurtpreventieapp werkzaam. Steve gaat informeren of de mensen die geïnteresseerd
zijn, vanuit de Zwaagdijk en Balkweiterhoek, zich hierbij aan kunnen sluiten (Actie:
Steve).
9. Toegankelijkheid Wildebras. De hoofdingang van de Wildebras is toegankelijk voor
rolstoelen/scootmobiel. Er is ook een invalide toilet aanwezig. Dit punt behoeft verder geen
actie.
10. Betrekken Klokkeweit. De bewoners van de Klokkeweit worden op dezelfde manier
geïnformeerd over de activiteiten in het dorp. Men constateert dat er waarschijnlijk minder
behoefte is om hier aan deel te nemen. Als dorpsraad kunnen we hier verder niets aan
bijdragen.
11. Overige mededelingen. Giel vraagt of iedereen er mee akkoord gaat als er in de
bibliotheek een map met notulen wordt geplaatst zodat bewoners deze kunnen inzien.
Iedereen reageert positief.
Carla informeert kort over de gesprekken die ze heeft gehad met de dorpsraad van
Zwaagdijk-Oost en Andijk over hun P.R. beleid zodat we hier bij een volgende vergadering
verder op in kunnen gaan.
12. Sluiting
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* Peter: overdragen pinpas, vraagt na wie de buurtpreventie in Klokkeweit heeft opgezet
en geeft dit door aan Steve.
* Steve: Informatie opvragen over mogelijkheid toevoegen Klokkeweit buurtpreventieapp.
* Carla: contact met Theo en Marsha over wijkschouw.
* Peter, Giel, Carla (Cees): deelnemen gesprek Gemeente Hoorn en Medemblik over
Zevenhuis, wijkschouw.
* Gerard (bewonersgroep): deelnemen gesprek Gemeente Hoorn en Medemblik over
Zevenhuis, informeren wie vanuit de bewonersgroep hier ook deel van wil uitmaken.
* Giel en Carla: Wijkschouwschema opstellen, beleidsdocument maken (binnen 2
maanden), tekst pesten schrijven/uitbesteden.

