Verslag Dorpsraadvergadering Zwaagdijk-West 2 juli 2018.
Aanwezig: Peter van Langen, Giel Nijpels, Cees Diekmann, Steve
Wijnberg, Carla Dekker, Marina Konijn.
Afwezig met kennisgeving: Gerard Hoogeboom.

1. Opening.
2. Notulen vergadering 7 mei jl.
Marina heeft contact gehad met de gemeente over de aanleg van glasvezel.
De gemeente is bezig met uitzoeken van subsidie voor glasvezel. Ze wil
graag dat inwoners op de hoogte worden gesteld via website e.d. (actie:
Marina stuurt informatief stukje door naar Carla) Giel geeft aan dat het
wordt vermeld in de dorpsvisie.
Peter maakt een kort stukje voor de website i.v.m. mogelijkheid bestellen
van de dorpsvlag (actie).
3. Post en mededelingen.
Ingekomen post:
*
*
*
*

Karin Kaag; thema-avond Detailhandel.
Karin Kaag; bijeenkomst 28 mei.
Karin Kaag; subsidie aanvraag regels.
Monique Klein-Kranendonk; uitnodiging themaraad "Nieuwe koers 20182022: samen werken aan de uitvoering" 30 mei a.s.
* Monique Klein-Kranendonk; oriënterende
commissies 17 mei gepubliceerd en diverse
gepubliceerde stukken raadsvergaderingen.
* Cees Kooij; Dorpswerk NH, vervolg gesprek kernvisie.
* Claudia Selders; presentatie wachtlijsten woningen.
* Notulen Dorpsraad Nibbixwoud.
* Agenda en notulen Dorpsraad Hauwert.
* Monique Klein-Kranendonk; stukken meningvormende commissie 24 mei
gepubliceerd.
* Uitnodiging vergadering Dorpsraad Abbekerk-Lambertschaag
* Dorpswerk NH; Uitnodiging ontwerpsessies
lokale democratie en bestuur.
* Indrukmakers B.V.; rekening voor drukwerk.
* Ontvangstbevestiging subsidie aanvraag.
* Privacybeleid vereniging Hauwert.
* Uitnodiging informatie avond stiltegebied Het Grootslag-West 4 juli.
* Nieuwsbrief Dorpswerk NH.
* Karin Kaag; terugkoppeling bijeenkomst 30 mei.

Mededelingen:
* Giel en Peter zijn 30 mei naar het kernradenoverleg geweest. Beide geven
aan het gevoel te hebben dat de dorpsraden serieus worden genomen.
* De subsidie aanvraag is verzonden van €1850,- euro; deze is nog in
behandeling.
4. Dorpswerk N.-H/kernvisie.
Er wordt hard gewerkt aan de dorpsvisie. Vanuit de dorpsraad wordt
geprobeerd om aanvullingen bij de kernvisie te doen op basis van de
omgevingswet. Denk hierbij bijvoorbeeld aan energietransitie en het behouden
van landelijk gebied.
Karin Kaag wil hierbij graag betrokken worden en zal dan ook bij het volgende
gesprek met Cees Kooij, in augustus, aanwezig zijn.
5. Nieuwe privacywet.
Sinds 25 mei is er een nieuwe privacywet ingevoerd, ook de dorpsraad is
verplicht aan te geven over welke gegevens men beschikt en wat, en met wie,
deze gegevens gedeeld worden. Hier behoort een voorschrift voor geschreven
te worden (actie: Steve). Dit geldt ook voor de buurtpreventie-app.
Giel gaat bij de gemeente een concept aanvragen (actie).
6. Vervolg wijkschouw.
Ondertussen heeft het Wildebras bestuur een bijeenkomst gehad voor
inwoners rond de speeltuin.
Onduidelijk is wanneer de vervanging van de riolering en de herinrichting van
de Balkweiterhoek van start gaat. Het lijkt ons wenselijk om de gemeente hier
nogmaals naar te vragen en een update te verkrijgen van alle actiepunten,
waar onder ook het gebied aan de zijde van het voormalige kassenbedrijf
(actie navraag bij Karin en Yvonne: Giel).
7. Thema-avond.
De bibliotheekcommissie is nog niet toegekomen aan een opzet voor de
thema-avond. Marina neemt dit z.s.m. op met Margreet. De thema-avond zal
voor september/oktober gepland gaan worden.
8. Rondvraag.
Marina geeft aan dat er een interview is aangevraagd i.v.m. het uilengebied.
Aanleiding hiervoor is om aan te geven dat het op grond van Medemblik ligt,
Hoorn wil dit echter overnemen.
De PWF gaat dit inbrengen om bebouwing tegen te gaan en dit stuk de
bestemming natuurgebied te laten verkrijgen. Op dit moment zijn er meerdere
uilen die op meerdere adressen hun leefgebied hebben.

9. Sluiting.
De voorzitter bedankt iedereen voor zijn/haar aanwezigheid. De volgende
vergadering zal zijn op 3 september 20.00 uur.

