Dorpsraadsvergadering 4 februari 2019.
Aanwezig: Arjen Rood (JB), Martijn Beerepoot, Ton Beerepoot, Colinda Spil, Gerard
Sneek, Marja de Jong, Marina Konijn, Niels Giling, Peter van Langen, Cees
Diekmann, Gerard Hogeboom, Giel Nijpels en Carla Dekker.
Afwezig zonder kennisgeving: Steve Wijnberg.
Opening.
Alle aanwezigen worden welkom geheten door de voorzitter.
Notulen 7 januari jl.
Een aantal inwoners wil graag toegevoegd worden aan een werkgroep; Colinda aan
werkgroep woningbouw en openbare ruimte, Niels aan werkgroep energietransitie en
woningbouw (actie: Peter nodigt Niels uit voor overleg met woningbouw).
De regiokaarten zijn ontvangen en uitgedeeld aan de leden van de dorpsraad.
Verder geen op- en/of aanmerkingen over de notulen.
Vanuit het Wildebrasbestuur wordt aangegeven dat er nota’s van vorig jaar nog niet
voldaan zijn. Ook de thema-avonden van 2018 zijn nog niet doorgegeven.
De nota voor de bibliotheek (€100,- contant) is betaald aan de Wildebras.
Als afspraak wordt er gemaakt dat de er voor de huur van openbare vergaderingen
€15,- en €15,- consumptie worden overgemaakt. Thema-avonden worden ingediend
via de kluis.
Vergaderdata voor 2020 aanvragen en wachten op akkoord alvorens te publiceren;
dit is voor 2019 geregeld.
Tevens wordt er afgesproken dat er minstens twee keer per jaar iemand aanwezig
zal zijn, van het Wildebrasbestuur, bij een dorpsraadvergadering.
De herinrichting van de speeltuin laat nog even op zich wachten, dit i.v.m. het
loodonderzoek wat vanuit de provincie is opgezet. De uitslagen van dit onderzoek
verwacht men in april/mei.
Post en mededelingen.
Er wordt een agendapunt toegevoegd: begroting 2019,
* Karin Kaag: terugkoppeling bijeenkomst 13 december.
* Dorpswerk NH, nieuwsbrief.
* Karin Kaag, voortgang uitvoering kernvisies.
* Karin Kaag; raadsvoorstel subsidieaanvraag accommodaties (actie: aanwezig
hierbij: Gerard, Giel, Cees, Carla)
* Afzegging Claudia Selders (CDA) en inwoner.
Samenstelling DR/betrekken jongeren.
Op uitnodiging is Arjan Rood van de Jongerenbeweging (JB) aanwezig. Dit omdat de
dorpsraad graag ook de jongeren in het dorp wil betrekken. De groep in de leeftijd
16-24 jaar bestaat uit ongeveer 10 personen. Arjan gaat binnen het JB bestuur

meedenken hoe we jongeren kunnen enthousiastmeren. (Actie: Carla JB uitnodiging
sturen voor vergaderingen
Peter gaat een opzetje maken voor het aftredingschema (actie).
Jaarvergadering.
Peter gaat een bedrijf in Hem benaderen voor het thema energietransitie tijdens de
jaarvergadering (actie).
Begroting 2019.
Er is € 1850,- toegezegd aan subsidie, vanuit de gemeente, voor 2019.
Communicatie en webhosting
€450,Raadpleging bewoners
€600,Bestuurskosten en extra activiteiten
€800,Uitvoeringsagenda gemeente Medemblik.
Agendapunt wordt meegenomen naar volgende vergadering.
Werkgroepen.
Cees (werkgroep Openbare ruimte): in een tekening van het Meester Derrikspark
staat een fietspad getekend welke dwars door het park gaat naar de stoplichten.
Mogelijke optie is om dit fietspad te verplaatsen naar de nog te plaatsen geluidswal.
Dit gaat meegenomen worden in het werkgroep overleg.
Giel heeft binnenkort een gesprek over de invulling van Zevenhuis met dhr. B. Tap.
Burgemeester Streng zal hierbij aanwezig zijn.
Peter geeft aan dat Sjaak Jong zich wil voegen bij de werkgroep energietransitie.
Rondvraag.
-Ton: vanuit de dorpsraad nieuwe inwoners actiever benaderen?
* De dorpsraad brengt, voor zover bekend, bij nieuwe inwoners de jaarkalender van
de Wildebras persoonlijk rond met een begeleidende informatiebrief over de
dorpsraad.
-Niels: optie om inwoners via een whatsapp groep op de hoogte te houden.
* De dorpsraad informeert via diverse media (website/Facebook/mailinglist/Twitter)
de inwoners. We nemen deze optie mee.
Sluiting.
Alle aanwezigen worden bedankt, de volgende vergadering zal zijn op 4 maart 2019,
om 20:00 uur.

