Verslag dorpsvergadering Zwaagdijk-West 3 september 2018.
Aanwezig: Pierre de Wit, Moni Vertelman, Yuri Boonstra, Gerard Sneek,
Peter van Langen, Cees Diekmann, Giel Nijpels, Carla Dekker.
Afwezig met kennisgeving: Gerard Hogeboom, Steve Wijnberg.
1. Opening.
2. Notulen vergadering 2 juli jl.
Privacywet AVG; Inwoners informeren over het gebruik van de gegevens
die bekend zijn bij de dorpsraad en toestemming vragen voor openbare
publicatie fotomateriaal (actie: Carla).
Verder geen op-en aanmerkingen.
3. Post en mededelingen.
Ingekomen post:
* Notulen vergadering Nibbixwoud.
* Subsidieregeling lokale energiecoöperaties.
* Informatiebijeenkomst PostNL over brievenbuslocaties.
* Informatie over AVG privacy wet.
* Schema subsidie aanvraag.
* Karin Kaag: dorpsvisie.
4. Kernvisie.
Er wordt uitgelegd dat de kernvisie uit drie delen bestaat:
1). Algemene inleiding; waarom een kernvisie?
2). Inventarisatie input inwoners; enquête, bewonersavond, dorpsschouw.
3). Gericht op omgevingswet; bijv. milieu, energietransitie, zorg,
veiligheid en verkeer.
De inwoners ontvangen o.a. de kernvisie via de maillijst, als ook via de
website/social media en presentatie.

Als de kernvisie is afgerond, maakt de gemeente de layout op. Vervolgens
wordt er een schema opgesteld (wanneer wordt wat uitgevoerd). Hierbij
wordt ook de Wooncompagnie betrokken en zal de kernvisie als pilot
gebruikt worden voor de gemeente Medemblik.
Wat wordt er bedoeld met energietransitie? (vraag van yuri)
Energietransitie is het overstappen van fossiele brandstoffen naar
duurzame alternatieven zoals zon- en windenergie. Hier valt ook gasloos
onder.
Giel geeft aan dat er een energieloket zou moeten komen, binnen de
gemeente, zodat plannen kunnen worden besproken. Zoals bijvoorbeeld
collectief zonnepanelen plaatsen. Zonder
steun/subidie/gemeenschappelijke inkoop kan dit niet gerealiseerd
worden. Het huidige subsidiesysteem werkt niet naar behoren; wie het
eerst komt en op=op.
Is het mogelijk om hier met elkaar een plan voor te maken? Hoe kunnen
we daar hulp bij krijgen? Er moet beleid moeten worden opgesteld (plm.
15 jaren plan in overleg met de bewoners).
5. Woningbouw.
Er is een mail binnen gekomen van de gemeente over woningbouw.
Aankomende maanden is hier een gesprek over met de gemeente, ook is
hier wooncompagnie aanwezig. Als dorp is er aan gegeven dat er behoefte
is aan een mix van eigen woningbezit en huurwoningen. Ook zal er
aangegevraagd worden of bewoners van Zwaagdijk-West voorrang
krijgen, dit zal moeizaam zijn maar wettelijk is het mogelijk.
6. Inrichting speeltuin.
Er is een ontwerp gemaakt door een professioneel bureau, dit in
samenspraak met de inwoners. Er is een bijeenkomst geweest waar
kinderen en volwassenen konden aangeven wat de wensen waren.
Komende zaterdag kunnen alle inwoners dit ontwerp bekijken. Op dit
ontwerp is de jeu de boules baan verwijderd, Cees en Peter zullen contact
opnemen met het Wildebras bestuur hierover (actie).
7. Thema-avond.
Er is overleg geweest met de bibliotheek commissie (thema-avond in
oktober). Er is gekozen voor het onderwerp testament/levenstestament,
hiervoor wordt een notaris uitgenodigd. Aanvullend zal er een presentatie
worden gehouden over de kernvisie.

8. Rondvraag.
Geen rondvragen.
9. Sluiting.
De voorzitter bedankt iedereen voor zijn/haar aanwezigheid. De volgende
vergadering zal zijn op 5 november 20.00 uur.

