
Dorpsraadvergadering 7 januari 2019

Aanwezig: Peter van Langen, Cees Diekmann, Gerard Hogeboom, Giel Nijpels, 
Paul Blokker, Marina Conijn, Siep Conijn, Carla Dekker.

Afwezig met kennisgeving: Steve Wijnberg.

Opening.
Elke aanwezige wordt welkom geheten door de voorzitter.

Notulen 5 november.
- Peter neemt contact op met het Wildebrasbestuur over gezamenlijk overleg 
  (actie). 
- Er zijn veel positieve reacties gekomen op de kernvisie. 
  Verder geen op- en of aanmerkingen.

Post en mededelingen
- Karin Kaag; informatie over vliegveld Lelystad1.
- Karin Kaag; uitnodiging gezamenlijke kernraden 14 november en 
   terugkoppeling/samenvatting.
- Dann Kalk; specialist riolering, informatie Balkweiterhoek werkzaamheden.
- Karin Kaag: riolering Balkweiterhoek, projectleider Dann Kalk en voor de 
   herinrichting projectleider Remco Wint welke ons zal betrekken en informeren2.
- Dorpswerk NH; plattelandsparlement.
- Claudia Selders CDA; uitnodiging bijeenkomst duurzaamheid 28 november.
- Dorpsraad Abbekerk; uitnodiging en notulen vergadering.
- Karin Kaag; uitnodiging kernvisie presentatie 13 december.
- Karin Kaag en Leontien Draper; kernvisie video en uiteindelijke versie 
   kernvisie.
- Karin Kaag; subsidie toekenning3.
- Karin Kaag; verzoek Serious Request, reanimatiecursus.
- Dorpsraad Nibbixwoud; notulen vergadering.
- Karin Kaag; zienswijze Lelystad airport. In waarschijnlijk februari dient de 
   gemeente een zienswijze in welke dan ook verzonden gaat worden met de 
   kernraden.
- Karin Kaag; regio kortingskaart n.a.v. bericht Cees4. 
- Karin Kaag; uitnodiging nieuwjaarsreceptie 8 januari.
- Aantal inwoners met vraag of uitnodiging/agenda eerder kan komen5.

1 Peter geeft aan dat gemeente Medemblik hier het initiatief in moet nemen en 
  de kernen erbij behoort te betrekken welke hier mee te maken krijgen. 
2 Er wordt een brief gestuurd naar de gemeente i.v.m. het betrekken en
  informeren van de bewoners (actie: Giel)
3 Er is €1850,- toegekend, dit zal voor 1 februari worden overgemaakt. 
  Voor de volgende vergadering zal er een begroting voor 2019 worden 
  opgesteld, denk hierbij bijv. aan scholing of thema-avonden (actie: Giel 
  opzetje maken). JB bestuur uitnodigen om jongeren te betrekken voor de 
  volgende vergadering.
4 Peter vraagt de Regiokracht kortingskaart aan (actie).
5 Het is van belang dat er meer contact is onderling naast de openbare 
  vergaderingen. Er wordt besloten om 1x per maand een openbare vergadering 
  te houden, ad hoc als nodig en via de groepsapp (actie: Giel). De volgende 
  vergadering zal dan ook 4 februari zijn.



Werkgroepen

De dorpsraad wil graag werkgroepen opzetten voor de lopende zaken in het 
dorp. Het is van belang dat er 1 á 2 personen vanuit de dorpsraad aan meedoen 
en meerdere inwoners vanuit het dorp. Op deze manier worden de inwoners 
zoveel mogelijk betrokken bij het gehele proces en wordt er nauw contact 
gehouden met de betrokken instanties. 

Op dit moment zijn er negen werkgroepen gevormd, te weten:

- Herinrichting Balkweiterhoek: Carla, Peter. 

- Zevenhuis: Gerard, Ronald van Riessen, Jaap de Wildt.

- Openbare ruimte (herinrichting park, geluidswering voormalig kassenbedrijf,
  voetpad vanaf school): Cees en Maria Weeber.

- Woningbouw: Peter, Gerard.

- Gebied ten Noorden van de Zwaagdijk; Kromme leek, behoud 
   stolpenboerderijen: Giel, Gerard en Ronald van Riessen (vereniging De 
   Kromme Leek betrekken).

- Behoud kerk: Cees, Giel, Marina Conijn 

Langere termijn werkgroepen:

- Zorgtaken gemeente, jeugdzorg, veiligheid/maatschappelijke zorg: Giel en 
   Carla.

- Energietransitie: (voorlopig) Giel en Carla.

Bij elke werkgroep willen we graag nog meerdere inwoners betrekken. De 
inwoners zullen hierover geïnformeerd en gevraagd worden via de 
nieuwsbrief/website/notulen (actie: Carla).

Samenstelling dorpsraad
Als dorpsraad zouden we graag een uitbreiding van de leden willen en hier ook 
jongeren in betrekken (actie: Carla JB uitnodigen voor volgende vergadering).
Tevens zal er een schema van aftreden worden opgesteld. 

Jaarvergadering
De jaarvergadering staat gepland voor 12 maart. De openbare vergadering van 4
maart vervalt hiermee. Steve zal het financiële verslag aanleveren, het 
jaarverslag zal opgesteld worden door Giel en Carla (actie). 
Het thema van de jaarvergadering zal zijn energietransitie, Peter neemt hiervoor 
contact op met dhr. Schouten en Karin Kaag (actie). Tevens zal het filmpje van 
de dorpsvisie getoond worden.
 



Rondvraag
- Paul: a.s. woensdag is er een vergadering over de kerk in Nibbixwoud. Paul, 
   Marina en Giel zullen hierbij aanwezig zijn (actie).

- Gerard: in Onderdijk is er veel groen aanleg, is het misschien mogelijk om dit 
   voor het gebied rond de Kromme Leek ook te realiseren? 
* Peter: gemeente beleid is geen bebouwing rond de Kromme Leek. Dit wordt 
   meegenomen in de werkgroep.

- Cees en Gerard waren aanwezig bij overleg over duurzaamheid, 
   handhaving en veiligheid. Vanuit de gemeente (Anita Rozendaal) werd 
   uitgelegd dat een dorpsraad kan aangeven dat er behoefte is aan meer 
   wijkagenten.
* Giel: dit valt niet onder de gemeente, het is centraal overheidsbeleid.
   De gemeente zou wel het aantal BOA’s (Buitengewoon OpsporingsAmbtenaar) 
   kunnen verhogen. 

- Giel: verdrietig bericht dat Mart Peerdeman is overleden. Mart heeft zich vele 
   jaren ingezet voor o.a. de dorpsraad. Als blijk van waardering en medeleven 
   wordt er een rouwboeket besteld (actie: Marina). 

Sluiting
De voorzitter bedankt de aanwezigen voor zijn/haar aanwezigheid. De volgende 
vergadering zal zijn op 4 februari 20:00 uur.


