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Aanwezig: Peter van Langen, Giel Nijpels, Steve Wijnberg, Cees 
Diekmann, Carla Dekker, Maria Weeber, Mart Peerdeman, Marina 
Konijn, Gerard Sneek, Colinda Spil en Mariejan Spil.

Afwezig met kennisgeving: Gerard Hoogeboom.

1. Opening.

2. Notulen vergadering 1 mei jl.
De notulen worden goedgekeurd en actiepunten worden doorgenomen.
Steve geeft aan dat de buurtpreventie-app en de borden hiervoor zijn 
aangevraagd. Hopelijk volgende week is het actief en kunnen bewoners zich 
hiervoor aanmelden.
Informatie over laptop/printer zal Steve doorsturen naar Carla (actie).
I.v.m. ontwikkelingen rond de kerk (verkoop) besloten om parochiebestuur uit 
te nodigen voor volgende dorpsraadsvergadering in september, Giel en Carla 
stellen uitnodigingsbrief en agenda op (actie).
Cees en Marina hebben gesprekken gehad en zijn bezig om te inventariseren 
wat de behoefte is aan een herziende uitgave van een boek over Zwaagdijk-
West. Over een maand komen ze weer bijéén voor overleg.

3. Post en mededelingen.

Ingekomen en (uitgaande) post:
* Notulen dorpsraad Nibbixwoud1.
* Notulen dorpsraad Abbekerk1.
* Notulen kernradenoverleg van 31 mei 2017.
* Woonvisie powerpoint (uitgaande post behoefte woningen Zwaagdijk-West).
* Resultaten bewonerssessie.
* Stappenplan signalering jeugdwerker.
* Documenten m.b.t. gelden reserve sportvoorziening (uitgaande post aan
   college en wethouders).
* Achterstallig onderhoud openbaar groen aan de Zwaagdijk (in- en uitgaande
   post).
* Samen ouder project; Oranje Fonds.
* Uitnodiging raadsvergadering 26 juni 20172.
* Behoefte inventarisatie geboorte-/gedenkbomen; openbare ruimte gemeente
   Medemblik3.
* Dorpswerk over gemeenteraadsverkiezingen.
* Landelijke vereniging voor kleine kernen; uitnodiging voor
   7ePlattelandsparlement 17 juni.
* Parlan jeugdhulp.

1 Carla vraagt zich af of het van belang is om onze notulen ook door te sturen 
naar andere kernraden. Giel geeft aan het juist belangrijk te vinden op de 
hoogte te blijven wat er in andere kernen speelt.



2 Giel en Carla zijn aanwezig geweest op deze raadsvergadering welke een 
positieve ervaring is geweest. Het was een kennismaking voor zowel de 
gemeenteraden als de dorpsraden. Hier uit voortvloeiend zijn er meerdere 
positieve ontwikkelingen gaande, te weten: de gemeente geeft aan de 
dorpsraden meer te willen betrekken. Er blijkt een oprechte bereidwilligheid 
vanuit de gemeente om dit daadwerkelijk te gaan uitvoeren.  
Tevens krijgt de dorpsraad meer bekendheid waar ze rekening mee behoren te 
houden.

3 Gedenkbomen wordt meegenomen in de wijkschouw.

Mededelingen:
* Giel en Maria zijn aanwezig geweest bij de informatie-avond “omgaan met
  dementie”. Hier kwam ook de nieuwe dementie-app ter sprake. Zij vonden
  het een indrukwekkende avond met een goede spreker. Wellicht een idee om
  samen met de bieb hier een thema-avond over te maken.

* Cees geeft aan dat de kosten die gemaakt zijn voor de bibliotheek, van zowel
  dorpsraad en kerkenveiling, nog steeds niet voldaan zijn. Er is een verzoek
  voor subsidie verzonden naar de gemeente. Peter geeft aan dat aankomende
  week de vergoeding vanuit de dorpsraad zal worden overgemaakt. 

* Voor de Kamer van Koophandel zijn er vernieuwde formulieren die
   ondertekend behoren te worden incl. kopie paspoorten. (Carla neemt
   hiervoor contact op met Theo (actie))

4. Wijkschouw.
20 Juni hebben Giel en Carla een overleg gehad met de gemeente over de 
resultaten van de bewonersavond. Er wordt afgesproken dat de wijkschouw zal
plaatsvinden op 10 juli van 15:30 tot 17:30 uur. Hierbij zullen o.a. gemeente, 
woningbouwvereniging en wijkteam aanwezig zijn.
De gelopen route zal bij de school starten, vervolgens wordt gelopen door de 
Balkweiterhoek, dan de Wildebras en eindigen, via de Klokkeweit, in het 
Meester Derrikspark. Vervolgens zullen we bijeenkomen in de Wildebras.
Het is van belang dat de bestuur van de Wildebras aanwezig zal zijn zodat zij 
hun wensen kunnen uitspreken. Peter gaat het Wildebras bestuur hiervoor 
uitnodigen (actie).

Carla neemt contact op met de afdeling communicatie (actie), van de 
gemeente, om een artikel/uitnodiging te laten plaatsen op de gemeentelijke 
facebookpagina en website. Deze uitnodiging zal dan ook uitgaan naar de 
inwoners om mee te lopen.

Het vervangen van de riolering in de Balkweiterhoek zal in het najaar 
plaatsvinden. De herinrichting zal in samenspraak gaan met de bewoners.

Ter sprake zal ook komen de 30-km zone, de veiligheid voor voetgangers en de
groenvoorziening, voornamelijk aan de Zwaagdijk i.v.m. verkeersveiligheid. Er 
is een brief verzonden aan het Hoogheemraadschap met het verzoek om  



onderhoud uit te voeren, hier is snel een reactie op gekomen en de 
werkzaamheden zijn een dag later uitgevoerd. 
Giel zal een brief opstellen aan gemeente en Hoogheemraadschap met het 
verzoek van een parallel beleid v.w.b. deze werkzaamheden (actie).

5. Woonvisie.
In de woonvisie (tot 2025) van de gemeente zal er in Zwaagdijk-West geen 
nieuwbouw worden toegewezen. Echter zijn er nog 100 woningen te verdelen 
in de gehele gemeente. 
N.a.v. de bewonersavond bleek dat de behoefte naar starters- en 
seniorenwoningen groot is. Hierdoor is er een brief, naar het college van 
Burgemeesters en Wethouders en alle raadsleden verzonden, met de 
verwachting dat deze behoefte wordt meegenomen in de toekomstige plannen 
van de gemeente.
Giel geeft aan dat het van belang is om die behoefte uitdrukkelijk kenbaar te 
maken en aan te tonen. Dit eventueel door CBS gegevens te koppelen aan een
bewoners interview.
In 2014 is er een tekening voor woonvisie verzonden naar de gemeente, Peter 
laat weten dat we deze eventueel opnieuw kunnen toe sturen.

Ondanks de behoefte blijkt dat er weinig jongeren interesse hebben in de 
huurwoningen die hier aangeboden worden. De reden hiervoor kunnen zijn; de
te hoge huurprijzen, niet aantrekkelijke omgeving, het niet aanwezig zijn van 
openbaar vervoer. De woningbouwvereniging heeft aangegeven dat door het 
gespikkelde bezit van woningen het minder voordelig is om te renoveren.
Er zal gesproken moeten worden over hoe maak en houdt je het aantrekkelijk. 

6. Samen ouder project; Oranje Fonds.
Eenzaamheid is een groeiend sociaal probleem in Nederland. Om verschillende 
redenen, zoals bijvoorbeeld langer thuis wonen en het ontbreken van een 
sociaal netwerk, speelt dit sociale probleem ook bij ouderen. Het Oranje Fonds 
wil een stap zetten in de bestrijding van eenzaamheid onder ouderen. 

Om te bekijken wat er mogelijk is binnen het dorp, komen Colinda, Giel en 
Mart  samen om dit te gaan bespreken en eventuele plannen uit te werken 
(actie).

7. Bibliotheek.
Besproken wordt de zomersluiting van de bibliotheek. Echter blijkt dit voor dit 
jaar nog niet van toepassing te zijn. Colinda geeft aan dat de bibliotheek dit 
het beste zelf kan bespreken met het Wildebras bestuur.

8. Zevenhuis.
De herziening van het bestemmingsplan, v.w.b. verhoging van de bebouwing 
was een korte tijd stop gezet. Nu blijkt echter dat men deze wijziging toch wil 
doorzetten. De gemeente Medemblik is tegen deze hoogbouw. 
Er zal een brief opgesteld worden aan de gemeente Medemblik en 
Gedeputeerde Staten over deze kwestie (Giel en Carla; actie). 



9. Bijeenkomst wijkteam.
Er wordt besloten om dit mee te nemen naar de volgende vergadering in 
september.

10. Rondvraag.
Giel geeft aan dat het prettig zou zijn als er mail wordt doorgestuurd binnen de
dorpsraad, ter controle of bevestiging, dat er een reactie terug komt. 
Afgesproken wordt dat als er binnen 3 dagen geen reactie is ontvangen er van 
uit wordt gegaan dat men akkoord gaat. Voor dringende zaken, welke 
antwoord behoeven op korte termijn, graag elkaar telefonisch contacten.

Maria vraagt naar de ingekomen post van de jeugdwerker en of daar actie voor
moet worden genomen op dit moment. Carla geeft aan dat dit stappenplan 
verder nog niet voor ons van toepassing is. Op dit moment blijft het bij 
signaleren. De jeugdwerker zal zelf het één en ander toelichten in de 
bijeenkomst van het wijkteam.
Ook vraagt ze hoe inwoners zich kunnen inschrijven voor de buurtpreventie-
app. Steve geeft aan deze informatie door te laten sturen aan inwoners (via 
mail, folder, samenspel), hij zal dan zorgen dat de opgegeven 
telefoonnummers worden ingebracht. (Steve stuurt informatie door aan 
Carla).
Colinda geeft aan toch graag één whatsapp groep hier voor te hebben. Er 
bestaat al een groep in de Klokkeweit. Steve en Carla gaan contact opnemen 
met Monique Nannings om haar te informeren (actie).

De bibliotheek heeft een thema-avond over veiligheid op 10 juli (Marina). De 
vraag is wie zou willen helpen met de verspreiding van de flyers. Meerdere 
personen geven aan mee te helpen. 
Marina wil ook weten of het niet mogelijk is om tijdens de riolering 
werkzaamheden tegelijkertijd het plaatsen van glasvezel mee te nemen.
Dit wordt meegenomen in de wijkschouw.

Cees wil met Carla een opzet maken voor een maandelijkse update voor 
inwoners (actie). Tevens zou Cees graag zien dat we wat eerder beginnen 
voor een vergadering zodat er binnen de dorpsraad zaken eerst kunnen 
worden besproken. Er wordt afgesproken dat als daar aanleiding voor is we 
eerder bij elkaar komen.

11. Sluiting
Een ieder wordt bedankt voor zijn/haar aanwezigheid. De volgende 
vergadering zal zijn op 4 september.


