
Verslag Dorpsraadvergadering Zwaagdijk-West 6 maart 2017. 
 
Aanwezig: leden dorpsraad; Peter van Langen, Giel Nijpels, Steve Wijnberg, Kees 
Diekmann, Gerard Hogeboom, Carla Dekker. 
Karin Kaag en Piet Wijdenes (Gemeente), Claudia Selders (CDA), Maria Weeber, 
Margreet Kramer. 
 
1. Opening door de voorzitter Peter van Langen. 
 
2. Voorstellen leden van de Dorpsraad. 
 
3. Notulen laatste vergadering. Door het nog niet compleet zijn van het overgenomen 
archief kon dit agendapunt niet worden doorgenomen. 
Actie: Peter zorgt dat Giel het archief van voorgaande jaren ontvangt. 
 Giel en Carla leggen een nieuw archief aan. 
 
4. Mededelingen/post. Giel heeft stukken doorgestuurd naar leden dorpsraad, dit betreft 
het convenant voor de kernraden en aansluitend de brief van dorpsraad Andijk, welke het 
niet eens is met de gang van zaken omtrent het convenant en de kernradenverordening. 
Om het aantal bezoekers van de vergaderingen te verhogen moet er een P.R. plan komen. 
Carla heeft alvast een Facebook pagina aangemaakt voor de dorpsraad. 
Actie: Giel en Carla maken P.R. plan. 
 
5. Verslag overleg gemeente Medemblik. Onderwerp is rol en positionering van de 
dorpsraad en wat is de relatie tussen dorpsraad en de gemeente. 
Giel geeft aan dat veel afspraken niet nagekomen zijn in het verleden en/of dat de 
dorpsraad het gevoel krijgt niet serieus genomen te worden. Voor een prettige 
samenwerking is het van belang dat de gemaakte afspraken op papier komen. Dorpsraad 
heeft het vertrouwen dat het convenant kan werken als er duidelijke afspraken worden 
gemaakt en er garantie gegeven kan worden vanuit de gemeente dat wat de dorpsraad 
doet ook daadwerkelijk waarde heeft. 
Piet Wijdenes geeft aan dat met het convenant tot op heden niet alles is nageleefd. Op 31 
mei 2017 zal er een gezamenlijke vergadering zijn over het convenant om de 
rol/positionering van kernraden en gemeente te herzien. Hiervoor vragen ze vanuit de 
kernraden een aantal personen die hieraan mee willen denken. (Giel en Carla geven aan 
hier aan te willen deelnemen). Voor deze vergadering levert de gemeente agendapunten 
aan maar dorpsraad kan hier ook punten aan toevoegen. 
 
Lopende zaken op dit moment: Peter heeft begin februari het plan voor het park toegelicht 
aan Nico van Diepen, tot op heden geen reactie terug ontvangen. Giel vraagt een 
bevestiging aan Karin voor de afspraken over het park (afspraak). 
Peter geeft aan dat het voor Zwaagdijk-West niet duidelijk is wat er na 2024 (looptijd 
bestemmingsplan) gebeurd v.w.b. woonvisie vanuit de gemeente.  
 
6. Leefbaarheidsplan. Karin geeft aan dat er een brede enquête wordt gehouden in de 
gemeente. De resultaten hiervan mogen gebruikt worden door de kernraden als 
instrument voor het opzetten van een leefbaarheidsplan. 
Eind deze week (uiterlijk 10 maart) wordt de basisvragenlijst vanuit gemeente 
toegestuurd naar dorpsraad. Een week later (uiterlijk 17 maart) stuurt dorpsraad 
eventueel vragen in om daaraan toegevoegd te worden (Afspraak+actie: Giel, Kees 
en Carla). 
 



7. Status Zevenhuis. Voorgaande notulen die zijn gemaakt over Zevenhuis behoren we 
ons aan te houden. Peter geeft aan dat het echter niet bekend is wat er met de input 
vanuit de dorpsraad is gebeurd. Maria en Claudia geven aan dat de raad unaniem is tegen 
hoogbouw op Zevenhuis (zie brief van Dhr. Meester aan Gemeente Hoorn van 27 mei 
2016) 
Karin stuurt deze brief door naar Giel en Carla. 
 
8. Leefomgeving Balkweiterhoek. Peter geeft aan dat de woningbouwvereniging, en politie 
(Giel) meer in overleg zou moeten met de dorpsraad over woningtoewijzing. De 
woningbouw zou meer rekening moeten houden met de leefbaarheid in de 
Balkweiterhoek. Giel geeft aan dat het slechte onderhoud, nieuwe woningen en het het 
woningbestand voor ouderen hoog op de agenda behoren te staan. Karin geeft aan dat er 
contact is met De Wooncompagnie om een wijkschouwing te doen met de dorpsraad. 
 
Kees geeft aan dat het een gemis is dat er geen openbaar vervoer is in het dorp. Maria 
voegt hieraan toe dat de vervanger voor lijn 415, de belbus, niet naar behoren werkt. 
Mensen weten waarschijnlijk ook niet dat deze mogelijkheid bestaat, in de 4 jaar dat de 
belbus actief is, is er geen één keer een aanvraag gedaan uit Zwaagdijk-West. 
Piet geeft aan dat er een werkgroep openbaar vervoer bestaat waarin mensen uit diverse 
kernen worden gevraagd om mee te denken. Kees wil hier graag deel van gaan uit 
maken. Karin gaat dat morgen bespreken met de werkgroep en neemt hierover 
contact met Kees op (afspraak).  
 
9. Rondvraag. Carla vraagt zich af of de Balkweiterhoek/Zwaagdijk samen kan gaan met 
de Buurtpreventieapp in de Klokkeweit. Steve geeft aan dit misschien in de enquête voor 
leefbaarheid op te nemen. Margreet stelt voor om in combinatie met de bibliotheek een 
thema-avond te houden over buurtpreventie/veiligheid. Buurtpreventie wordt meegenomen 
naar de volgende vergadering als agendapunt. 
Actie: Steve gaat informatie inwinnen over de mogelijkheid i.v.m. de 
buurtpreventieapp. 
 
Carla vraagt welke rol de dorpsraad zou kunnen spelen tegen het pestgedrag in het dorp. 
Door de complexiteit van dit onderwerp wordt het meegenomen naar de volgende 
vergadering. 
Actie: Carla neemt contact op met Maria om te bespreken wat er op school mogelijk 
is. 
 
10. Sluiting. 


