Verslag dorpsraadvergadering Zwaagdijk-West 5 november 2018.
Aanwezig: Gerard Sneek, Moni Vertelman, Karin Kaag (kernconsulente),
Ben Vriend, Jacques Tol, Tim Ophof, Martijn Beerepoot, Ronald Heijn
(Jongerenwerker), Harry Beerepoot, Marina Conijn, Peter van Langen,
Steve Wijnberg, Gerard Hogeboom, Giel Nijpels, Cees Diekmann, Carla
Dekker.
1. Opening.
Jongerenwerker:
Ronald Heijn is uitgenodigd i.v.m. pestcultuur in het dorp. Hij legt uit wat
de functie is van een jongerenwerker. Een jongerenwerker is aangesloten
bij het wijkteam en kan bij hulpvragen zoals bijvoorbeeld problemen thuis
of bij het zoeken naar een baan, bemiddelingswerk bijv. gedragstherapie
of opvoedingsondersteuning of drugs- en alcohol voorlichtingswerk ingezet
worden. In het dorp is Ronald vooral zichtbaar bij de JongerenBeweging
(JB) als ondersteuning bij de activiteiten.
In het wijkteam is ook de GGD aangesloten, hier wordt o.a.
weerbaarheidstraining gegeven zoals de training rots en water.
Ronald geeft aan wat pesten is, pesten is het opzettelijk iemand naar
beneden halen om er zelf beter van te worden of te voelen. Al geruime tijd
zijn er situaties in Zwaagdijk-West waar dit gebeurd. Hoe wordt dat
aangepakt en wat kunnen we als dorp zelf hierin betekenen? (Peter).
Ronald geeft aan dat het belangrijk is om te horen en wederhoren, om de
anonimiteit te doorbreken. Bij meer gecompliceerde situaties kan
maatschappelijk werk en bemiddeling worden ingeschakeld. Als dorp is
het belangrijk om pestgedrag te signaleren en hierin kan bijv. de
dorpsraad contact houden met de jongerenwerker. Dorpsraad zal hier nog
een aparte afspraak over maken met Ronald (actie).
Er is in het verleden een initiatief geweest om een tienerclub te
organiseren echter zijn de pogingen hiervoor gestrand. Er was een gebrek
aan vrijwilligers en het was lastig om deze groep jeugd te
enthousiasmeren.
Giel vraagt Ronald over de negatieve berichtgeving over jeugdbegeleiding.
Is er adequate verzorging, hoe zit het met wachtlijsten? Ronald geeft aan
dat het budget bij de gemeente ligt en dat die hierin veel zeggenschap
heeft. De budgetten worden per jaar bepaald en zijn tot nu toe voldoende,
mocht het blijken dat er meer nodig is dan wordt dat alsnog geboden.
Signalen vanuit de praktijk worden doorgegeven aan de gemeente.

2. Notulen vergadering 3 september jl.
Op 19 november gaat het Wildebrasbestuur weer in overleg met de
gemeente over de aanleg van de speeltuin. Graag informatie over de jeu
de boulesbaan naar de betreffende vereniging.
Verder geen op- en/of aanmerkingen.
3. Post en mededelingen.
Ingekomen post:
* Dorpswerk NH: kijkje in de keuken in Badhoevedorp.
* Uitnodiging werkgroep Sociaal Domein.
* Notulen en uitnodiging dorpsraad Hauwert.
* Karin Kaag: voortgang kernvisie overleg.
* Overleg dhr. Meester woningbouw 11 september.
* Notulen dorpsraad Nibbixwoud.
* Karin Kaag: uitnodiging 23 november plattelandsparlement.
* Karin Kaag: brievenbussen weg uit de gemeente.
* Karin Kaag: voortgang college bijeenkomst “samen aan de slag” 25
september.
* Karin Kaag: vooraankondigingen kernradenoverleg 14 november en 13
december.
* Karin Kaag: uitnodiging kernradenoverleg kernvisies 14 november.
* Mailwisseling over filmopnames en interview voor kernvisie.
* Aantal berichten van inwonerst met op- en of aanmerkingen over de
kernvisie.
* Mail van inwoner om bij te dragen in werkgroep Zevenhuis en Kromme
Leek.

4. Vervolg Kernvisie.
Voor de thema-avond is er een korte presentatie gehouden over de
kernvisie. Hier kwamen een klein aantal op- en aanmerkingen over van
inwoners, deze zijn toegevoegd of aangepast in de kernvisie.
Op Zevenhuis wil gemeente Hoorn een hoge reclamezuil plaatsen met
verlichting. Dorpsraad gaat deze ontwikkelen volgen en daar als nodig
bezwaar op aantekenen. Vanuit de gemeente Medemblik verwachten we
dat ze een vuist maken tegen de ontwikkelingen op Zevenhuis. Ook zou
het netjes zijn als gemeente Hoorn het dorp informeert over de besluiten.
Marina geeft aan dat er geen verlichting is op de Rijweg en dat dit het erg
onoverzichtelijk maakt.
Er zijn intern een aantal slogans ingestuurd voor de kernvisie. De slogan:
“Zwaagdijk-West, natuurlijk dichtbij!” heeft de meeste stemmen
gekregen.
5. Werkgroepvorming
Graag wil de dorpsraad werkgroepen vormen met een aantal mensen uit
de dorpsraad als ook inwoners. Dit zodat inwoners nauw betrokken
worden bij het proces.
De diverse werkgroepen zijn:
* Balkweiterhoek. (Carla)
* Woningbouw.
* Meester Derrikspark.
* De kromme Leek. (dhr. Niessen)
* Zevenhuis. (dhr. Niessen)
De inwoners zullen hier over geïnformeerd worden na het uitgaan van de
kernvisie, via onze gebruikelijke (social)media.
6. Samenstelling dorpsraad.
Wordt meegenomen naar de volgende dorpsraadvergadering.
7. Overleg dorpsraad/Wildebrasbestuur

Graag zou de dorpsraad een wat intensiever contact met bestuur
Wildebras zien omdat we beide zelfde belang hebben. De aanwezigen van
het Wildebrasbestuur geven aan dat we op de hoogte worden gehouden
bij nieuwe ontwikkelingen i.v.m. de speeltuin. Op dit moment is er nog
niets concreets. Of de vergadering van het Wildebrasbestuur openbaar is,
is niet bekend.
8. Rondvraag.
* Wat gaat er gebeuren met het parkje? (Ben Vriend).
– Het parkje zal worden opgewaardeerd, hoe en wat is nog niet bekend.
* Is het niet makkelijker als lege plekken mogen worden bebouwd? (Ben
Vriend).
– Karin geeft aan dat er volgend jaar meer duidelijkheid komt over de
mogelijke locaties voor woningbouw. Peter geeft aan dat ieder het recht
heeft om een aanvraag wijziging bestemmingsplan aan te vragen bij de
gemeente.
* N.a.v. een aantal onnodige mededelingen in de buurtpreventieapp
vraagt Tim zich of er misschien behoefte is aan een buurtapp waar dit wel
mogelijk is.
– Een ieder kan zelf een buurtapp aanmaken als daar behoefte aan is.
* Compliment voor Ben Vriend die zwerfvuil opruimt met kinderen vanuit
het dorp (Marina).
9. Sluiting.
De voorzitter bedankt iedereen voor zijn/haar aanwezigheid. De volgende
vergadering zal zijn op 7 januari 2019 20.00 uur.

Actielijst n.a.v. vergadering 5 november 2018.
- Afspraak Ronald Heijn (wie?)

