Verslag Dorpsraadvergadering Zwaagdijk-West 7 mei 2018.
Aanwezig: Peter van Langen, Giel Nijpels, Cees Diekmann, Gerard
Hoogeboom, Carla Dekker, Cees Kooy (Dorpswerk NH), Marina Konijn, Gerard
Sneek, Marja de Jong-Groot.
Afwezig met kennisgeving: Steve Wijnberg.
1. Opening.
2. Notulen vergadering 5 maart jl.
De notulen worden doorgenomen, geen op- en aanmerking. Er zijn nog een paar
actiepunten die voldaan moeten worden.
- Kascontrole; Gerard Sneek en Marja de Jong-Groot willen de kascontrole
uitvoeren. (Gerard neemt contact op met Steve).
- Informatie buurtpreventie-app voor de website (actie: Carla).
- Eetinitiatief; informatie opvragen bij stichting Netwerk (actie: Carla).
3. Post en mededelingen.
Ingekomen post:
* Karin Kaag; theatervoorstelling voor mantelzorgers/ouders van een kind met
autisme.
* Informatie over het politiek debat.
* Uitnodiging werkgroep kernvisie 12 maart; Karin Kaag.
* Verslag kernvisieraad; Karin Kaag.
* Kernvisie Abbekerk-Lambertschaag+uitnodiging dorpsraadvergadering.
* Concept voorstel extra subsidie; Karin Kaag.
* Uitnodiging bijeenkomst cultuurbeleid 19 april; Karin Kaag.
* Beloften politiek café.
* Tester voor fixi-app gevraagd: meldingen openbare ruimte; Karin Kaag.
* Notulen dorpsraad Nibbixwoud.
* Uitnodiging algemene vergadering+kenniscafé Dorpswerk NH.
* Omleiding N239, A7 -> Medemblik; via Cees van Provincie Noord-Holland.
* Gepubliceerde stukken van raad (26 april); Griffie medewerker.
(actie: Carla ->Giel).
* Informatie over 30 mei, kernradenoverleg; Karin Kaag (actie: Giel+Peter).
* Factuur drukwerk 2x
* Agendacommissie 7 mei en extra raadsvergadering 14 mei; griffie
medewerker.
* Vraag over hekjes park; Monie Vertelman (actie: Carla reageert via mail).
* Voortgang gemeente/wijkschouw.
(zie brief Karin Kaag+mail Giel, er worden een aantal dingen benoemd zoals
woonwijk, park onderhoud, kassen bij park, geluidswering, navraag Yvonne
(actie: Giel)).
* Klacht/handtekeningenactie draaimolen speeltuin. (Wordt 16 mei
Meegenomen bij Wildebrasbijeenkomst (actie: Peter en Carla aanwezig)).

4. Dorpsvisie.
De eerste opzet is gemaakt van de dorpsvisie, deze is doorgestuurd naar het bestuur.
Op- en aanmerkingen (actie: bestuur) doorsturen naar Giel of Carla. Na akkoord
dorpsraad gaat dorpsvisie naar alle bewoners en naar Karin Kaag.
Cees geeft aan dat de wegversmallingen en de voorrangsregels t.h.v. fietspad de
Kromme Leek verwarrend zijn (actie: Cees zet het op mail naar Giel).
5. Dorpswerk NH; Cees Kooy
Dhr. Cees Kooy, Dorpswerk NH, is naar aanleiding van een uitnodiging van de
dorpsraad aanwezig.
Vanuit de dorpsraad is ondersteuning gevraagd voornamelijk i.v.m. de omgevingswet.
De gemeente wil graag dat burgers participeren echter is de omgevingswet moeilijk
leesbaar en bevat deze tegenstrijdigheden.
Als dorpsraad zou het wenselijk zijn om meer ondersteuning en kennis te krijgen
hierover. Ook vraagt de dorpsraad zich af hoe verder te gaan na onze kernvisie? Hoe
staan wij in verhouding met de nieuwe omgevingswet en hoe worden we
toekomstbestendig?
Dorpswerk NH heeft aangegeven, om de dorpsraad te ondersteunen en de kennis te
vergroten, dat er subsidie is aangevraagd om een aantal bijeenkomsten te
organiseren, deze aanvraag is goedgekeurd.
De uiteindelijke doelen zijn: kernvisie serieus genomen door gemeente/traject,
kernvisie toekomstbestendig maken, meer zeggenschap/verantwoordelijkheid van
inwoners.
Het bestuur van de dorpsraad gaat akkoord, bij dit traject zullen Giel en Carla (actie)
aanwezig zijn.
6. Relatie Wooncompagnie.
Het contact met de Wooncompagnie verloopt stroef. In voorgaande gesprekken is
echter aangegeven dat de dorpsraad meer geïnformeerd en betrokken zou worden.
Om deze relatie te versterken worden er een aantal mogelijkheden genoemd.
Er zal telefonisch contact worden opgenomen (actie: Giel). Er zal gevraagd worden
aan de gemeente om de Wooncompagnie actiever te betrekken, bij mailcontact de
Wooncompagnie in de mail een CC sturen.
Per gemeente blijken er verschillen te zijn v.w.b. het verhuren van een aangekochte
woning. Dit geldt voor zowel particuliere verhuur als aan arbeidsmigranten. Giel gaat
dit bij de gemeente navragen (actie).
7. Gesprek parochiebestuur.
Giel heeft nogmaals een overleg met het parochiebestuur gehad. Het parochiebestuur
heeft de oorspronkelijke tekening van de kerk opgevraagd. Op deze tekening blijkt de
kerk twee keer zo groot. Eén van de plannen is dat de kerk wordt hersteld in hoe het
oorspronkelijk zou worden, met drie etages waar een zorgcentrum in gevestigd kan
worden.
Als er concretere plannen zijn wordt de dorpsraad hierover geïnformeerd.

8. Dorpstrommel.
Er is eerder een idee aangegeven om een dorpstrommel te gaan gebruiken. De opzet
van zo een trommel is dat inwoners hun zorgbehoeften kunnen aangeven zodat er een
vraag- en aanbod zorgsysteem ontstaat binnen het dorp. Giel geeft aan dat er al een
aantal sites zijn waar kosteloos diensten worden afgenomen een aangeboden, te
weten; www.vrijwilligers.nl en www.buuv.nu.
Voor ouderen is er een servicepunt in Wognum, Wonenplus.
Om de behoefte te peilen zal het kenbaar worden gemaakt in de nieuwsbrief.
(actie: Cees en Carla).
9. Thema-avond i.s.m. bibliotheek.
Voor een nieuwe thema-avond (najaar) i.s.m. de bibliotheek worden een paar
onderwerpen aangedragen: testament/levenstestament, wijkteam, jongerenwoning,
vrijwilligerspunt/servicepunt wonen plus.
Marina zal dit bespreken met Margreet.
10. Rondvraag.
Marja:
- Hoe is het politieke café verlopen in Hauwert?
* Het politiek café was zeer geslaagd, veel animo en er werden goede vragen gesteld
aan de aanwezige politici.
Carla:
- I.v.m. welkomstbrief aan nieuwe bewoners, wil ze graag adressen ontvangen
als bekend is dat er nieuwe bewoners zijn gekomen.
- Onderwerpen voor de nieuwsbrief (actie: Cees en Carla).
* Er zijn naast de adressen die al bekend zijn nog geen andere nieuwe inwoners op dit
moment.
* Onderwerpen: voortgang wijkschouw, kerk, welkom heten nieuwe inwoners,
herinrichting Wildebrasterrein (actie: Giel stukje -> Carla), buurtpreventie-app,
dorpsvlag (actie: Peter stukje ->Carla).
Marina:
- De gemeente heeft subsidie ontvangen voor het aanleggen van glasvezel
Zwaagdijk-West wordt door de gemeente niet gezien als buitengebied, de
subsidie blijkt alleen voor buitengebieden te zijn. Echter ligt er al een
glasvezelkabel bij de Rijweg naar het industrieterrein.
Marina heeft hiernaar geïnformeerd en zal hier nog een reactie op ontvangen.
* De dorpsraad gaat dit (glasvezelkabel gehele dorp) meenemen in de kernvisie
(actie: Giel).
11. Sluiting.
Peter bedankt een ieder voor zijn/haar aanwezigheid. De volgende
dorpsraadvergadering zal zijn op maandag 2 juli 2018.

