Verslag Dorpsraadvergadering Zwaagdijk-West 5 maart 2018.
Aanwezig: Giel Nijpels, Steve Wijnberg, Cees Diekmann, Carla Dekker, Maria Weeber
(PWF), Martijn Beerepoot, Martha Beasjou, Chris Beasjou, Gerard Sneek, Marja de
Jong-Groot, Karin Kaag (kernradenconsulente gemeente Medemblik).
Afwezig met kennisgeving: Peter van Langen, Gerard Hoogeboom.
1. Opening.
2. Notulen vergadering 8 januari jl.
Notulen worden doorgenomen.
Er zou informatie over de buurtpreventie-app worden geplaatst op de website, dit is
nog niet gebeurd. Steve gaat hiervoor een stukje schrijven (actie).
Als de temperatuur het toelaat zal er een zebrapad worden aangelegd bij school.
Maria en Carla hebben de bibliotheek geïnformeerd over het feit dat de bibliotheek
onder de verantwoording van de dorpsraad valt. Hier zijn ze mee akkoord gegaan.
Tevens is er bij de vrijwilligers navraag gedaan om als formulierenbrigade te fungeren.
Omdat dit specialistisch is voelt men zich hier niet capabel voor, wel willen ze een
informatiemap neerleggen met allerlei handige informatie/adressen en links van MEE
NL.
De “Behoeftentrommel” wordt de volgende keer besproken in de DR. Hier zal nog een
behoeftepeiling voor worden opgesteld.
Eetinitiatief; Karin Kaag stuurt gegevens op over het “wij voor elkaar-project” in
Onderdijk. Carla zal hierover contact opnemen met Koen Poland (actie).
Wonenplus; blijft nog staan op actielijst.
Het controleren van de kas zal gedaan worden door Gerard Sneek.
Het opstellen van brief aan nieuwe bewoners moet nog worden gedaan.

3. Post en mededelingen.
Ingekomen post:
* Reactie op de vragen over zebrapad, wijkschouw+kernvisie; Karin Kaag.
* Politiek café.
* Commissie ruimte op wonen+agenda; Karin Kaag.
* Nieuwsbrief Dorpswerk NH.
* Notulen Dorpsraad Nibbixwoud.
* Bespreekpunten jaarvergadering: Mark Hopman.
* Vragen/opmerkingen uilengebied Zevenhuis.
* Vooraankondiging kernradenoverleg 30 mei: Karin Kaag 1.
* Woningtoewijzing besproken in raad; Leon Elsten.
* Opschoondag; Karin Kaag.
* Verslag verkennerstafel Obdam; NLZVE.
* Adreswijzinging dorpsraad Andijk.

* Nieuws dorpswerk NH.
* Informatie over subsidie; Karin Kaag2.
* Convenant/grenscorrectie Hoorn; dhr. Meester3.

1

Karin Kaag geeft aan dat het kernradenoverleg op 30 mei gaat over duurzaamheid. Ook geeft
ze aan om te proberen om aan deze avond kennismaken met de raad toe te voegen. Giel
vraagt of de dorpsraad zelf ook nog agendapunten kan inbrengen. Karin laat weten dat ze
graag suggesties e.d. ontvangen vanuit de kernraden.
Het blijkt dat de subsidie voor 2018 nog niet is overgemaakt naar de dorpsraad. Karin gaat
dit navragen. Tevens wil de dorpsraad graag de criteria weten om in aanmerking te komen
voor extra subsidie.
2

Er blijkt in het convenant alleen melding te worden gedaan van de oppervlakte en helaas niet
van de hoogte van de te vestigen bedrijven.
3

4. Vervolg wijkschouw.
De dorpsraad heeft weer een overleg gehad met de gemeente over het vervolg van de
wijkschouw. In dit overleg is gesproken over wat mogelijk is en in welk tijdsbestek.
Fysieke omgeving (openbare ruimte): Er zal in het voorjaar 2018 een zebrapad
aangelegd worden bij school. Tevens zal er een half verhard voetgangerspad komen
naast het fietspad tot aan de Klokkeweit zodat kinderen veilig van en naar school
kunnen lopen.
De herinrichting rond de Wildebras gaat in overleg met het Wildebras bestuur, dit
willen ze in 2019 ten uitvoer brengen.
Meester Derrikspark; de prioriteit gaat eerst naar de herinrichting van de omgeving
rond de Wildebras. Als de N23 is afgerond wil men de mogelijkheden voor het park
bekijken (2019/2020).
De vervanging van de riolering en de herinrichting van de Balkweiterhoek; de
herinrichting gaat in samenspraak met de bewoners, hier zal in juni/juli een avond
voor worden georganiseerd vanuit de gemeente. In 2019 wil de gemeente dit
uitvoeren.
Sociale omgeving: Het aanpassen van het Wildebras gebouw, dit gaat in overleg met
het Wildebrasbestuur.
Speelplek voor 12+ (skate- en/of fietscrossbaan), de gemeente wil nagaan of dit
haalbaar is en waar dit geplaatst zou kunnen worden.
Economische omgeving (ruimtelijke ontwikkeling, volkshuisvesting, milieu,
economische zaken):
Behoefte starters- en seniorenwoningen: Na een reactie vanuit de dorpsraad, naar de
gemeente toe, heeft Zwaagdijk-West toch 10 woningen toegewezen. Binnenkort zal
hierover met de dorpsraad een overleg zijn.

5. Kassen Balkweiterhoek.
De kassen zullen verdwijnen, de bestemming zal zijn “agrarisch zonder bebouwing”.
Maria laat weten dat de motie die is ingediend met de aanvraag voor het doortrekken
van het parkje is afgewezen.
Karin Kaag laat weten dat Yvonne Pijcker de dorpsraad hier verder over gaat
informeren.
6.Politiek café.
Op 14 maart wordt er een politiek café georganiseerd door de dorpsraden Hauwert en
Zwaagdijk-West, hier zullen 10 politieke partijen aanwezig zijn die kunnen aangeven
wat de plannen zijn voor de komende vier jaar voor Hauwert en Zwaagdijk-West. Het
zal een informatieve avond zijn waar aanwezigen ook kritische vragen kunnen stellen.
Alle inwoners ontvangen een uitnodiging in de brievenbus.
7. Uilengebied Zevenhuis.
Het blijkt dat gemeente Hoorn de groenstrook, welke is vrijgehouden voor de uil,
willen gebruiken om bedrijven te exploiteren. Echter is de uil nog steeds aanwezig in
dit gebied en heeft er zich ook een andere uil gevestigd op het nieuw aangelegde
uilengebied. Omdat deze groenstrook behoort bij de gemeente Medemblik en er geen
nut en noodzaak is om meer grond vrij te maken voor het bedrijventerrein, zal er een
brief vanuit de PWF en de gemeente Medemblik worden opgesteld aan de gemeente
Hoorn. (Maria stuurt deze brief door naar Carla).
Maria vraagt of het bekend is wanneer het meubelbedrijf Eekhoorn zich vestigt op
Zevenhuis. Het blijkt dat dit bedrijf 2,5 ha oppervlakte zal hebben terwijl in het
convenant max. 1,5 ha is vermeldt. (Giel+Carla brief opstellen B&W, Griffie en
Piet Meester; Carla vestigingsdatum)
8. Rondvraag.
Karin vraagt of er vanuit inwoners behoefte is aan een stemwijzer i.v.m. de
gemeenteraadsverkiezingen. Er wordt positief op gereageerd. Karin gaat dit
inbrengen.
9. Sluiting.
Een ieder wordt bedankt voor zijn/haar aanwezigheid. De volgende vergadering zal
zijn op 2 mei 2018.

Actielijst 5 maart 2018.
Steve:
* Stukje aanleveren voor website dorpsraad.
Carla:
* Contact opnemen met Koen Poland over eetinitiatief.
* Vestigingsdatum opzoeken “de Eekhoorn”
Giel en Carla:
* Brief opstellen B&W, Griffie en Piet Meester i.v.m. oppervlakte de Eekhoorn op
Zevenhuis.

