
Jaarverslag dorpsraad Zwaagdijk-West 2017.

De dorpsraad Zwaagdijk-West had in 2017 een wisseling van haar leden. Na 1 maart 2017 is de 
secretaris/penningmeester Theo Weppner opgevolgd door Giel Nijpels als secretaris en Steve 
Wijnberg als penningmeester. Tevens is Carla Dekker toegetreden in plaats van Mart Peerdeman.

De dorpsraad heeft uitsluitend openbare vergaderingen, zes per jaar en hebben intern overleg indien
dit noodzakelijk bleek te zijn  i.v.m. voorbereidingen voor een bijeenkomst of thema-avond. 
De thema-avonden werden samen met de bibliotheek commissie georganiseerd, welke onder de 
verantwoordelijkheid van de dorpsraad functioneert. Zo is er een avond geweest over dementiezorg,
waar deskundigen vertelden over de aandoening en over de mogelijkheid voor zorg en opvang, en 
een avond over kleinschalige woningen. Hier waren zowel een deskundige, ambtenaren van de 
gemeente Medemblik en de Wooncompagnie aanwezig. Beide avonden werden druk bezocht.

Tevens is er op 31 mei een bewonersavond gehouden waar bij de wensen van de mensen in het dorp
zijn geïnventariseerd. Op deze avond waren ruim 150 dorpsbewoners aanwezig.
Naar aanleiding van de bewonersavond en in overleg met ambtenaren van de gemeente Medemblik 
is een dorpsschouw geweest op 10 juli. Alle door de bewoners gemelde knelpunten zijn bezocht 
door een delegatie van de ambtenaren van de gemeente Medemblik en de Wooncompagnie.
Tevens waren het bestuur van de Wildebras, directrice van school en een aantal bewoners hierbij 
aanwezig.
De dorpsraad heeft regelmatig contact, met zowel de gemeente als Wooncompagnie, om over het 
verdere verloop duidelijke afspraken te maken. 

Afgelopen jaar zijn er verschillende onderwerpen ter sprake gekomen in de vergaderingen:
* Openbaar vervoer, op dit dossier is niets bereikt.
* Positie van de kerk, na 2 gesprekken met het Parochiebestuur heeft dit nog niet tot een
  oplossing geleid.
* De reserve sportvoorzieningen, een bedrag dat oorspronkelijk bedoelt was voor Zwaagdijk-West
   is opgegaan in de pot leefbare kernen. De dorpsraad heeft hier fel tegen geprotesteerd zonder enig
   effect.
* De herinrichting van de Balkweiterhoek is aan de orde geweest, en besproken met de
   Wooncompagnie en de gemeente. Afgesproken is dat voordat een herinrichting plaats vindt er
   nauw overleg zal worden gevoerd met de bewoners en dat de vervanging van de riolering en de
   herinrichting gelijktijdig zullen plaatsvinden.
* Er is een brief naar het Hoogheemraad uitgegaan voor onderhoud van de 30 km zone bij de
   school, wat daarop snel is aangepakt.
* De dorpsraad is lid geworden van Dorpswerk Nederland.
* De hoogbouw van Zevenhuis, er is protest ingestuurd en ingesproken op een hoorzitting.
   Echter heeft gemeente Hoorn besloten een wijziging van het bestemmingsplan bij Provinciale
   Staten aan te vragen.
* De pestcultuur onder jongeren is aan de orde geweest, Er is contact geweest met Jeugdwerk welke
   informatie heeft verstrekt i.v.m. het signaleren en in kaart brengen van de incidenten.
* De bekendheid van de dorpsraad is besproken, de notulen worden breder verspreid en liggen ter
   inzage bij de bibliotheek. Verder wordt er actiever gebruik gemaakt van de website, Facebook en
   Twitter. Er is een maillijst opgesteld waar inwoners zich voor kunnen opgeven en op deze manier
   meer informatie/nieuwbrief kunnen ontvangen.
* Er is van Heijmans een brief ontvangen over de afsluiting van de N23 op de afslag naar
   Zwaagdijk en de weg naar de richting Enkhuizen vanuit Hoorn Noord en Wognum. In een gesprek
   met Heijmans is aangegeven dat de Dorpsraad na enige tijd een telling wil van het sluipverkeer
   om bij grote overlast te kijken naar oplossingen daarvoor. Uit de eerste tellingen aan het einde van
   het jaar bleek er geen toegenomen belasting van de Zwaagdijk waarna verder geen actie meer is



   ondernomen.
* Er is een woonvisie van de gemeente Medemblik gepubliceerd. Daarin bleek dat Zwaagdijk-West
   geen nieuwe woningen kreeg aangewezen. De Dorpsraad heeft onmiddellijk daartegen
   geprotesteerd en werd er als reactie daarop alsnog 10 kleinschalige woningen toegewezen.
* Sinds december is de buurtpreventie-app gerealiseerd en actief. Hiervoor zijn borden geplaatst
   aan het begin en einde van het dorp.
* Er is een subsidieverzoek gedaan naar de gemeente Medemblik voor de Dorpsraad van 34.000
   Euro waarvan slechts 1250 euro is geaccepteerd. De motivatie was dat er alleen meer geld
   beschikbaar wordt gesteld voor afzonderlijke projecten. De subsidiehoogte is voor elke kern gelijk
   gesteld.

Conclusie: de hoofdonderwerpen kunnen worden verdeeld in:
Woningbouw  ,   waaronder nieuwe woningen, het behoud van de kerk en onderhoud van het wijkje 
Balkweiterhoek. Er zijn wel een aantal kleine successen behaald.
Veiligheid  :   waaronder verkeersveiligheid, algemene veiligheid, onderhoud bestrating en openbaar 
groen. Ook op dit gebied waren er enkele succesjes, zoals de buurtapp. Maar ook is veel niet 
bereikt, de frustratie dat zelfs de aanleg van een zebrapad bij de school na driekwart jaar nog steeds 
niet is gerealiseerd, er niets is gebeurd aan het Meester Derrikspark en de omgeving van de 
Wildebras.
Openbaar Vervoer  :   Op dit dossier is niets bereikt.
Leefbaarheid  :   Er is een begin gemaakt met een leefbaarheidsplan na een succesvolle 
bewonerssessie en wijkschouw. Echter de afronding laat nog wel op zich wachten.
Zichtbaarheid van de Dorpsraad  :   Op dit terrein zijn de nodige stappen gezet. Er is een heel druk 
bijgewoonde bewonerssessie geweest en een thema-avond over wonen. De Dorpsraad is actiever op
sociale media. 


