
Verslag Dorpsraadvergadering Zwaagdijk-West 8 januari 2018.

Aanwezig: Peter van Langen, Giel Nijpels, Steve Wijnberg, Cees 
Diekmann, Gerard Hoogeboom, Carla Dekker, Maria Weeber (PWF), 
Tiny van Diepen (GemeenteBelangen), Mariejan Spil.

1. Opening.

2. Notulen vergadering  6 november jl.
Het blijkt dat het convenant v.w.b. Zevenhuis nergens is terug te vinden, wat 
er wel bekend is zal Giel doorsturen naar de overige dorpsraadleden (actie).
Een groot deel van de subsidie-aanvraag is afgewezen, elke dorpsraad krijgt 
een subsidie van €1250,-. Een extra aanvraag kan gedaan worden als er een 
doelgericht plan wordt ingestuurd. 
De buurtpreventie-app is sinds een aantal weken actief, een groot aantal 
dorpsbewoners hebben zich hiervoor al aangemeld. (Steve Carla →
inloggegevens). Peter vraagt of de  informatie over de buurtpreventie-app op
de website geplaatst kan worden (Carla actie).
De afsluiting van de Wogmergouw veroorzaakt geen toename van het 
sluipverkeer. Cees geeft aan dat de Zwaagdijk gesloten zal zijn van 5 t/m 11 
februari i.v.m. aanleg spoorbomen stoomtrein. Giel stelt een brief op aan de 
gemeente over deze afsluiting en de actie om zelf een zebrapad bij school aan 
te leggen (actie).

3. Post en mededelingen.

Ingekomen post:
* Claudia Selders budget 4/5 mei viering1.
* Nieuwsbrief Dorpswerk.
* Notulen dorpsraad Nibbixwoud.
* Woonvisie lokale uitwerkingen.
* Uitnodiging Nederland Zorgt voor Elkaar.
* Belangstelling lidmaatschap dorpswerk NH2.
* Wouter de Noo, N23 uitnodiging voortgangsgesprek.
* Uitnodiging en notulen dorspraad Abbekerk-Lambertschaag.
* Themaraad erfgoedbeleid+motie.
* Nieuwsbrief leefbaarheid.
* Afspraak parochiebestuur.
* Karin Kaag, lokale monitor sociaal domein.
* Karin Kaag, evaluatie leefbaarheid.
* Karin Kaag, uitnodiging presentatie kernvisies.
* Karin Kaag, muren gezocht Zwaagdijk-West.
* Kernvisies Twisk en Hauwert.
* Claudia Selders, CDA verkiezingsprogramma.
* Claudia Selders, uitnodiging “op de koffie bij...Zwaagdijk-West”

1   Carla stuurt mail door naar Oranjevereniging (actie).
2   Giel geeft aan dat we lid zijn geworden, hier had iedereen de vorige keer mee
   ingestemd. 



4. Relatie bibliotheek commissie.
Uit een overleg met het Wildebras bestuur is gebleken dat er wat 
onduidelijkheid is over de thema-avonden die georganiseerd worden vanuit de 
bibliotheek i.s.m. de dorpsraad. Om dit te verduidelijken is er besloten dat de 
bibliotheek onder de verantwoording valt van de dorpsraad. 
Maria en Carla bespreken dit in de bibliotheekcommissie (actie).

5. Oplaadpunt scootmobiel.
Giel vraagt zich af of er behoefte is in het dorp om een oplaadpunt bij de 
Wildebras te realiseren. Ook heeft hij een voorstel voor het introduceren van 
een “e-trommel”. Dit is een “trommel” die huis aan huis door gegeven wordt en
waar men hun zorgbehoefte in kan aangeven. Tevens kan men ook aangeven 
wat ze kunnen aanbieden. Op deze manier worden vraag- en aanbod aan 
elkaar gelinkt en kunnen we zorg dragen voor elkaar als dorp. Het idee wordt 
enthousiast ontvangen. Dit geldt ook voor de overige agendapunten  
(t/m 8) die Giel heeft ingebracht om het onder de aandacht te brengen.

6. Eet initiatief.
Tiny geeft aan dat er in een aantal dorpen, o.a. Onderdijk, een eet initiatief 
aanwezig is en dat we hiernaar zouden kunnen informeren. 
(actie).

7. Formulieren brigade.
In samen werking met de bibliotheek kunnen we een formulieren brigade 
opzetten om mensen te helpen en informeren met het invullen van 
formulieren. Dit gaat meegenomen worden in het overleg met de bibliotheek.
(actie Maria en Carla).

8. Hulp voor ouderen bij onwillige computers.
Ondersteuning bieden vanuit het dorp aan mensen die hier behoefte aan 
hebben; zie ook punt 5 “e-trommel”.

Maria geeft aan dat op gemeentelijk niveau al zoiets soortgelijks bestaat in de 
vorm van zorgen voor elkaar, namelijk Wonen Plus. Hier bieden vrijwilligers 
zich aan voor projecten. Ook zijn er spreekuren in Wognum, Medemblik en 
Wervershoof.  Om hier meer informatie over te ontvangen gaan Giel en Carla 
een afspraak maken met Wonen Plus (actie).

Ook zal Giel een behoeftepeiling opmaken en hier een uitgebreid document 
voor opstellen (actie).

9. Jaarvergadering.
Op 19 februari zal de jaarvergadering zijn, hiervoor is burgemeester Streng 
uitgenodigd. Voor de jaarvergadering zullen er een jaarverslag (Giel en Carla)
en een financieel verslag (Steve) gemaakt worden. Een kascommissie zal nog 
moeten worden aangesteld.



Peter geeft aan dat Theo graag wil weten of het financiële deel nu in zijn 
geheel is overgedragen aan Steve. Steve geeft aan dat gebeurd is. Ook wil 
Theo graag de data van de avonden+extra avonden ontvangen zodat er een 
nota kan worden opgesteld. De nota van 30 mei (bewonersavond) is voor de 
dorpsraad. Steve stuurt deze door naar de gemeente (actie).
Er wordt ter voorbereiding voor de jaarvergadering een extra overleg gepland 
op 24 januari. Hier zal o.a. een rooster van aftreden worden besproken.

10. Gelden 4/5 mei.
Zie post en mededelingen.

11. Verwelkomen nieuwe inwoners.
N.a.v. het overleg met het Wildebras bestuur is afgesproken dat de dorpsraad 
nieuwe bewoners welkom heet. Dit zal gebeuren met de flyer van de Wildebras
en een begeleidende brief vanuit de dorpsraad (Giel en Carla). Het Wildebras 
bestuur zal de flyers afgeven bij Carla.
Cees geeft aan dat een middag/avond organiseren met alle verenigingen 
misschien ook en optie kan zijn. Op deze manier kunnen bewoners kennis 
maken en zien welke verenigingen in de Wildebras actief zijn. 
Cees gaat dit bespreken met Theo, Giel wil hier de subsidie-aanvraag voor 
opstellen (actie).

12. Rondvraag.

Giel deelt mede dat Jan Kempenaar, voorzitter van dorpsraad Hauwert, o.a. 
dorpsraad Zwaagdijk-West gevraagd heeft om samen een politiek café te 
organiseren waarbij alle politieke partijen uit de gemeente worden uitgenodigd.
Allen lijkt dit een interessant initiatief, Giel neemt contact op met Jan 
Kempenaar (actie).

Maria is aanwezig geweest bij het overleg over erfgoedbeleid van de 
gemeente. Hiermee wil de gemeente Medemblik erfgoedvisies ontwikkelen. 
Een aantal vragen die daar te sprake kwamen waren: Welke huizen/gebouwen 
vinden jullie waardevol en wat zou je daar mee willen? Maria stelt deze vragen 
ook aan de aanwezigen van deze vergadering. Er wordt besloten dit punt mee 
te nemen naar de volgende vergadering.

Carla vraagt zich af hoe bewoners meer op de hoogte kunnen worden gesteld 
van werkzaamheden die door de gemeente worden uitgevoerd; als voorbeeld 
noemt ze het verwijderen van een hekje in de steeg achter de Balkweiterhoek 
waar inwoners van de betreffende woningen niet van op de hoogte waren.
Er wordt besloten dit mee te nemen in de dorpsvisie.

Theo gaf aan in het overleg dat de dorpsraad had met het Wildebrasbestuur, 
dat ze in februari een overleg hebben met de gemeente. De vraag is wie hierbij
van de dorpsraad bij aanwezig kan zijn. Omdat de datum onduidelijk is gaat 
Carla dit navragen bij Theo.



9. Sluiting.
Een ieder wordt bedankt voor zijn/haar aanwezigheid. De volgende 
vergadering zal zijn op 5 maart 2018.


