Verslag Dorpsraadvergadering Zwaagdijk-West 6 november 2017.
Aanwezig: Peter van Langen, Giel Nijpels, Steve Wijnberg, Cees
Diekmann, Carla Dekker, Yannick Nijsingh (raadslid gemeente
Medemblik), Maria Weeber (PWF), Marina Konijn, Margreet Kramer,
Peter Blokker, Gerard Sneek.
Afwezig zonder kennisgeving: Gerard Hoogeboom.
1. Opening.
2. Notulen vergadering 4 september en 18 september jl.
De notulen en actiepunten worden doorgenomen. Marina geeft aan dat er in de
notulen van 4 september een foutje staat. Aanwezig en tegelijkertijd afwezig:
Steve Wijnberg, dit behoort aanwezig: Gerard Hoogeboom te zijn.
Tevens vraagt Marina of de voorzitter akkoord gaat om het onderwerp
Zevenhuis toe te voegen aan de agendapunten, hier wordt akkoord mee
gegaan.
De opening wandeling op het Noordelijke deel van de N23 is niet door gegaan
i.v.m. te weinig belangstelling van de omwonenden.
Giel en Marina hebben een gesprek gehad met het parochie bestuur, daaruit
blijkt dat ze de kerk willen verkopen. Vanuit het dorp blijkt er toch een grote
behoefte te zijn om de kerk te behouden als gebouw met een maatschappelijke
functie zoals rouw-en trouw plechtigheden.
Het overleg met de Wildebras bestuur is helaas niet doorgegaan. Peter, Giel en
Carla willen graag bij de volgende Wildebras vergadering aanwezig zijn om het
bestuur te informeren (actie).
3. Post en mededelingen.
Ingekomen en (uitgaande) post:
* Claudia Selders (CDA), lijst met actiepunten en vragen aan Maria i.v.m.
gelden Zwaagdijk-West.
* Karin Kaag, agenda positionering kernraden bijeenkomst 13 september.
* Diverse uitnodigingen voor workshops vanuit Dorpswerk NH.
* Heijmans, Verslag N23 Wogmergouw.
* Uitnodiging voor inloopavond Zevenhuis.
* Karin Kaag, resultaten enquête Zwaagdijk-West.
* Nieuwsbrief leefbaarheid.
* Notulen van dorpsraad Nibbixwoud.
* Link projecten bijeenkomst alcohol&drugs.
* Uitnodiging raadscommissie vergadering Hoorn.
* Uitnodiging+verslag van dorpsraad Abbekerk.
* Claudia Selders, update actiepunten.
* Karin Kaag, aangepast document werkafspraken.
* Reactie Karin Kaag aanvraag convenant gemeente/Zevenhuis1.
* Krista Boon, samenvattingen tellingen en metingen.
* Karin Kaag, voortgang wijkschouw.
* Uitnodiging voortgangsgesprek wijkschouw door gemeente Medemblik.
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Offerte laptop/printer.
Uitnodiging voor overleg met Wooncompagnie.
Verkiezingen meest toegankelijke gemeente.
Reactie Krista Boon over uitstel aanvraag i.v.m. eventuele afzetting
Zwaagdijk.
Karin Kaag, reactie subsidie aanvraag2.
Agenda+notulen Hauwert3.
Karin Kaag, informatie kernconsulent4 5 6 en vooraankondiging kernvisie’s.
Dorpsraden Abbekerk, Hauwert en Twisk presenteren hun kernvisie op 7
december. (Actie: Peter en Carla zijn aanwezig).
Karin Kaag,
Maatschappelijke beursvloer 23 november Medemblik+toelichtende folder.
Inwoner Zwaagdijk-West wil graag weten hoe de stand van zaken is v.w.b. de
buurtpreventie-app7.
Convenant gemeente/Zevenhuis blijkt nergens terug te vinden. Marina gaat kijken
of zij het nog heeft.
Reactie is dat onze subsidie aanvraag te hoog is, er is een maximum van € 7500,De aanvraag voor het deel van cursussen is niet genoeg onderbouwd, echter wordt
er aangegeven dat dit een goed idee kan zijn voor de dorpsraden. Hier word nog op
terug gekomen. Een aantal argumenten zijn discutabel (Actie: Giel brief naar
Karin).
Een aantal dorpsraden versturen hun verslagen, dit is interessant om te lezen.
Afgesproken wordt om in het vervolg de notulen ook door te sturen naar de andere
kernraden. (Actie: Carla).
Werkafspraken Kernraden – gemeente Medemblik september 2017 zijn
definitief+bijlage.
Twisk heeft gewezen op de status van een dorpsraad bij (bezwaren)procedures.
Het is voorgekomen dat een kernraad is afgewezen, omdat zij niet als
belanghebbende werd aangemerkt. Als de raden de statuten aanpassen en daarin
opnemen dat een doel van de kernraad is de belangen van het dorp te beschermen,
is de kernraad wel belanghebbende. Een notaris kan daarbij helpen.
(actie: Afspraak met notaris; Giel+Carla).
Vraag om vergaderdata 2018 (actie: Carla).
Steve wil de whatsapp groep wel beheren samen met Carla. In ongeveer 15 dagen
zal het email adres geactiveerd zijn en kunnen mensen zich hiervoor opgeven.
Steve zorgt dat Carla de benodigde informatie ontvangt zodat mensen hierover in
de nieuwsbrief geïnformeerd kunnen worden (actie).

4. Wijkschouw.
24 Oktober is er een overleg geweest met de gemeente en Wooncompagnie
over het vervolg van de wijkschouw. In dit gesprek zijn globaal de planning op
korte-en langere termijn besproken. Op de korte termijn staat o.a. de
herindeling en veiligheid bij de school/kerk. Ook wil de gemeente graag het
gebied rond de Wildebras herinrichten. Hier zal de gemeente met het bestuur
van de Wildebras over in gesprek gaan.
Op de middellange planning staat het vervangen van de riolering in de
Balkweiterhoek alsmede de herinrichting. Er wordt ook over na gedacht om de
aspecten zoals energie transitie mee te nemen in dit project en de bewoners
nauw te betrekken en mee te laten denken. Op de langere termijn staat o.a.
de herinrichting van het park.

Ook is het woningcontingent besproken, uit de woonvisie bleek eerder dat er
geen nieuwbouw was toegestaan in Zwaagdijk-West. N.a.v. een reactie hierop
vanuit de dorpsraad is dit toch versoepeld. Er is gesproken over de
mogelijkheid van seniorenwoningen en betaalbare woningen voor jongeren.
V.w.b. de huurwoningen is er gevraagd of het mogelijk is bewoners van
Zwaagdijk-West voorrang te geven. Dit wordt echter bepaald door de
gemeente.
Een meer gedetailleerde planning zal in het volgende overleg bekend worden.
5. N23 Wogmergouw.
Noordelijke deel van N23 is in gebruik. De toename van het sluipverkeer door
het dorp blijkt mee te vallen, de tellingen die over een aantal maanden worden
gehouden zullen hier meer duidelijkheid over geven.
Cees geeft aan dat de rotonde wel een gevaarlijk punt is op dit moment en erg
onoverzichtelijk.
De enquête die we onder de bewoners wilden gaan verspreiden stellen we uit.
6. Thema-avond.
Er zal in samenwerking met de bibliotheek een thema-avond worden
georganiseerd over seniorenwoningen in Zwaagdijk-West. Deze avond zal
plaatsvinden op 30 november in de Wildebras.
Giel zal hier o.a. spreken. De gemeente, Wooncompagnie en wijkteam zullen
hier ook voor uitgenodigd worden.
7. Subsidie aanvraag.
Dit is al toegelicht bij post en mededelingen onder 2.
8. Aanschaf laptop/printer.
Alle leden van de dorpsraad hebben de offerte ontvangen voor de aanvraag
van de laptop/printer en gaan hiermee akkoord.
9. Mailcontact.
Giel en Carla zouden graag dat er wat meer gereageerd wordt op de mail
onderling. Er wordt afgesproken dat bij urgente zaken in de mail het
uitroepteken wordt toegevoegd.
10. Jaarvergadering.
De datum is nog niet bekend, maar zal waarschijnlijk in februari plaats vinden.
Er wordt voorgesteld om burgemeester Streng hiervoor uit te nodigen als
spreker met als thema veiligheid. (Actie Peter verstuurt uitnodiging).
Marina zou graag zien dat de nieuwe leden van de dorpsraad formeel
aangenomen worden op deze avond. Giel voegt hieraan toe dat een
uittredingsschema ook van belang kan zijn.
Het jaar- en financiële verslag zal opgemaakt worden door Steve, Giel en Carla
(Actie).
11. Zevenhuis.
Peter, Giel, Maria en Cees zijn aanwezig geweest bij de commissie vergadering
in Hoorn. Ondanks dat er ingesproken is, is de uitslag nadelig voor Zwaagdijk-

West en waren de besluiten i.v.m. de herziening van het bestemmingsplan al
genomen.
Maria geeft aan dat de Provincie en Gedeputeerde staten hierover nog moeten
oordelen en of er iemand mee wil naar dit overleg vanuit de dorpsraad. Giel en
Cees willen hier wel bij aanwezig zijn (actie).
12. Rondvraag.
Cees geeft aan dat het misschien een idee is om een flyer af te geven tijdens
de dorpsveiling met informatie over de thema-avond. Hij gaat hier contact over
opnemen met Erik Appelman (actie).
Ook geeft Cees aan dat ook de dorpsraad er moet zijn voor andere dorpse
zaken zoals bijvoorbeeld dat kinderen worden weggestuurd van het schoolplein
terwijl de directrice aangeeft dat kinderen ook na schooltijd welkom zijn om te
spelen.
Maria: a.s. maandag zal er een manifestatie zijn tegen de laagvliegroute
Lelystad. Een ieder die wil kan hierbij aanwezig zijn.
9. Sluiting.
Een ieder wordt bedankt voor zijn/haar aanwezigheid. De volgende
vergadering zal zijn op 8 januari 2018.

