Verslag Dorpsraadvergadering Zwaagdijk-West 4 september 2017.
Aanwezig: Peter van Langen, Giel Nijpels, Steve Wijnberg, Cees
Diekmann, Carla Dekker, Maria Weeber(PWF), Marina Konijn, Claudia
Selders (CDA).
Afwezig met kennisgeving: Steve Wijnberg
1. Opening.
2. Notulen vergadering 3 juli jl.
De notulen worden goedgekeurd en actiepunten worden doorgenomen.
Marina geeft aan dat Cees en Marina weer bij elkaar komen om te overleggen
over het boek voor Zwaagdijk-West, wanneer er meer bekend is over de kerk.
Carla gaat met Steve bespreken wat er in de nieuwsbrief geplaatst kan worden
over de buurtpreventie-app en wie dit wil beheren. Tevens zal de aanschaf van
een laptop+printer besproken worden (actie).
3. Post en mededelingen.
Ingekomen en (uitgaande) post:
* Samenvatting themaraad ontmoet kernraden.
* Aanvraag en ontvangstbevestiging subsidie aanvraag.
* Vraag wanneer onze kernvisie 2018 gereed is zodat dit meegenomen kan
worden voor programma begroting.
* Update besluitvorming woonvisie.
* Uitnodiging en samenvatting Heijmans v.w.b. N23 werkzaamheden
Wogmergouw.
* Uitnodiging 2e bijeenkomst N23 Wogmergouw.
* Kamer van Koophandel inschrijving.
* Notulen dorpsraad Abbekerk+uitnodiging vergadering.
* Correspondentie Kerkbestuur over gezamenlijk overleg met dorpsraad.
* Uitnodiging opening noordelijke deel N23.
* Vraag over dorpsflyer vanuit JB.
* Brief van Pittige kernraden (Giel→Carla).
* Begroting 2016 dorpsraad.
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Er is ruimte om in gesprek te gaan met de gemeente over het beleid omtrent
woonvisie in Zwaagdijk-West.

Mededelingen:
* Er zijn vanuit de PWF vragen gesteld over de gelden sportvoorziening
Zwaagdijk-West, door alle partijen is de beschikbaarheid voor ZwaagdijkWest afgewezen (Maria).
Claudia geeft aan hierover vragen te gaan stellen binnen de
fractievergadering. Ook geeft ze aan bestemming Zevenhuis te bespreken
binnen de fractie en intern overleg zal plegen over het convenant kernraden,
zodat dorpsadviezen bij de raadsleden ook bekend worden.

4. Wijkschouw.
Bij de wijkschouw is alles keurig verlopen. Het afwachten is nu op de gemaakte
planning vanuit gemeente (Karin Kaag). Deze planning wordt in ongeveer een
week bekend. Mochten we binnen dit tijdsbestek geen planning ontvangen,
dan wordt er vanuit dorpsraad een brief opgesteld naar de gemeente.
Onduidelijk is wanneer de rioleringswerkzaamheden in de Balkweiterhoek gaan
plaatsvinden. PWF wil hier vragen over gaan stellen.
5. N23 Wogmergouw
Kort wordt uitgelegd wat de mogelijke situatie gaat worden. Vanuit de
Wogmergouw (Hoorn-Risdam als ook Wognum) zal men niet meer richting
Enkhuizen kunnen gaan rijden. Deze werkzaamheden gaan een jaar in beslag
nemen en het sluipverkeer in Zwaagdijk-West doen toenemen.
Er zijn vragen vanuit PWF gesteld, er liggen namelijk afspraken waaruit blijkt
dat oplossingen binnen het eigen tracé moeten plaats vinden (eigen
grondgebied provincie).
Bij een formele telling mag de extra belasting qua sluipverkeer niet meer dan
10% bedragen. In het verslag over deze werkzaamheden is de berekening al
hoger dan die 10%.
Er is een alternatieve mogelijkheid medegedeeld aan Heijmans, namelijk het
doortrekken van de oude Zwaagdijk tot het spoor.
Cees, Giel en Carla hebben een gesprek gehad met wethouder Tigges, hij geeft
aan achter ons te staan.
Op 6 september komt er een vervolg gesprek met Heijmans, provincie en
gemeente.
6. Uitnodiging Heijmans opening Noordelijke deel N23.
Er wordt afgewacht hoe het overleg van 6 september zal verlopen en of we
hierna op deze uitnodiging in gaan.
7. Bijeenkomst wijkteam.
Marina neemt contact op met Margreet om dit te bespreken voor een themaavond i.s.m. de dorpsraad. Giel en Cees willen hier graag over meedenken
(actie).
8. Rondvraag.
Marina vraagt of er al meer bekend is over de bebouwingshoogte van
Zevenhuis, na de zomer zou hier bekend over worden.
Maria geeft aan dat het in de raad wordt meegenomen en dat we daar over op
de hoogte worden gehouden. Daarna kan, als nodig, de dorpsraad hierop
reageren.
Er komt een huis vrij in de Balkweiterhoek, Wooncompagnie zou ons hier meer
in betrekken. Echter hebben we daar nog niets van vernomen, we gaan
daarom Wooncompagnie uitnodigen om over het beleid van de vrijgekomen
woningen te praten (Giel+Carla).
9. Sluiting.
Een ieder wordt bedankt voor zijn/haar aanwezigheid. De volgende
vergadering zal zijn op 6 november.

Actielijst 4 september 2017
Giel: brief Pittige kernraden+begroting 2016 doorsturen naar Carla.
Giel+Cees: organiseren thema-avond Wijkteam i.s.m. bibliotheek.
Giel+Carla: uitnodiging Wooncompagnie.
Carla: met Steve informatie bespreken over buurtpreventie-app voor
nieuwsbrief+aanschaf laptop+printer.

