Notulen dorpsraadvergadering 4 maart 2019.
Aanwezig: Gerben Gringhuis (GemeenteBelangen), Marina Konijn, Simone
Keijzer, Ronald van Riessen, Marja de Jong, Cees Diekmann, Giel Nijpels, Carla
Dekker.
Afwezig met kennisgeving: Peter van Langen, Gerard Hogeboom, Steve
Wijnberg.
Opening.
De voorzitter is afwezig, Giel neemt het deze vergadering over van Peter.
Een ieder wordt welkom geheten.
Notulen 4 februari jl.
Peter heeft voorstel gemaakt voor rooster van aftreden:
2019 Cees
2020 Peter en Gerard
2021 Steve
2022 Giel en Carla
Cees geeft aan dat het van belang is om te weten hoe vaak je herkiesbaar bent,
dit wordt nagekeken in de statuten (actie: Carla).
Er is in februari een uitleg, bij de gemeente, geweest i.v.m. besteding
raadsvoorstel subsidieaanvraag. Dit gaat over de voormalige reserves vanuit de
gemeente Wognum. Dit bedrag is in 2017 overgeheveld naar de reserve Leefbare
Kernen en is gekoppeld aan het programma leefbaarheid. Omdat betrokkenen
binnen de gemeente het eens zijn dat Zwaagdijk-West weer op orde komt is er
een bedrag van €100.000,- door de raad beschikbaar gesteld voor het gebied
rondom de Wildebras.
Er blijft dan nog een bedrag over in de Reserve, de intentie is dan ook als blijkt
dat er nog extra middelen vanuit het dorp nodig zijn, de raad te vragen om een
deel van de Reserve hier specifiek voor beschikbaar te stellen.
Verder geen aanvullingen of opmerkingen over de notulen.
Post en Mededelingen.
* Uitnodiging startbijeenkomst kernagenda.
* Herinrichting Balkweiterhoek; Remco Wint.
* Uitnodiging overleg woningbouw; Frank Nannings USP.
* Update rioleringswerkzaamheden BWH; Karin Kaag.
* Aanvraag stukje over kerk; Nancy Holderbeke.
* Uitnodiging, kijkje in de keuken; Dorpswerk NH.
* Notulen DR Nibbixwoud.
* Agenda en overzicht Zwaagdijk-West 25 februari.
* Vitale leefomgeving Zwaagdijk-West, outdoor fitness/training; Sam van
Alst.
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Uitnodiging wooncongres 7 maart; Jelle Beemsterboer
Stukje kerk; Marieke Pijlman
Stukken Balkweiterhoek; Remco Wint.
Bouwhoogte Zevenhuis; Yvonne Pijcke
Verslag USP vastgoed.
Inschrijven kerkgebouw en pastorie; Paul Oudeman 1

Gebouw moet behouden blijven, overleg met gemeente geweest en benadrukt dat gemeente niet
zonder overleg bestemming van het gebouw veranderd (maatschappelijke functie).
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Werkgroepen.
Een aantal werkgroepen zijn begonnen met gesprekken bij de betrokken
instanties.
Voor de werkgroepen is het van belang dat er nog wat bewoners zich aanmelden.
Simone geeft aan wel te willen aansluiten bij de werkgroep Openbare Ruimte,
Cees zal binnenkort een uitnodiging sturen om bijeen te komen (actie).
Giel nodigt leden van de werkgroep Kromme Leek binnenkort uit (actie).
Er wordt een nieuwe lijst van de werkgroepen en de deelnemers aangemaakt
(actie: Carla).
Tip (Gerben): voor elke werkgroep geldt om aan het begin van het traject na te
vragen wat er gedaan wordt, bij de betrokken instanties, met de
opmerkingen/meningen van de inwoners.
Uitvoeringsagenda.
Giel en Gerard zijn 26 februari aanwezig geweest bij het overleg kernagenda,
hierbij waren een viertal ambtenaren aanwezig. Notulen van dit overleg volgen
nog.
* Eigen ingang school: gemeente geeft aan dat dit duur is. Dit zal moeten
meegenomen worden in het schoolbeleid echter is de gemeente van
mening dat er ander onderdelen belangrijker zijn. Dit heeft vanuit de
gemeente geen prioriteit.
* Schoolplein: Het is niet mogelijk om ook de speelplaats op het
schoolplein op te waarderen naar een openbare speelplaats.
De speeltuin Wildebras is de centrale plek waar de focus ligt.
* Parkeergelegenheid school: De bloembakken zijn toentertijd geplaatst,
in overleg met bewoners en dorpsraad, om de weg te versmallen, wat
essentieel is voor remmen van het verkeer. Deze situatie wordt dan ook
niet gewijzigd. Wel zullen er meer parkeertellingen, vanuit de
gemeente, worden uitgevoerd.
* Voetpad Klokkeweit tot school: Op korte termijn worden deze plannen
uitgevoerd.

* Speeltuin Wildebras: Er is vertraging v.w.b. de herinrichting vanwege
loodonderzoek. Hiervan verwacht men eind mei de resultaten.
Omdat de opwaardering wat duurder blijkt wordt er vanuit het bestuur
€15.000,- aan zelfredzaamheid gevraagd, wat een hoog bedrag is.
Er is al een begin gemaakt, de voormalige stal van de kinderboerderij is
afgebroken.
* Voorziening in de Wildebras: Denk hierbij aan; zonnepanelen, meubilair,
vloerbedekking, algehele inrichting. Zonnepanelen zijn nu niet mogelijk
omdat het budget nu wordt besteed aan de herinrichting van de
speeltuin. Het bestuur van de Wildebras voert eigen overleg met de
gemeente. Het is van belang dat het bestuur aansluit bij de
vergaderingen om op de hoogte te blijven van elkaar en wat er speelt
en we elkaar hierin kunnen ondersteunen.
* Verkoop voormalige kassenbedrijf: Vanuit de dorpsraad is aangegeven
dat het onwenselijk is om daar een nieuw bedrijf te vestigen.
Voorgesteld is om het park door te trekken. Afwachten is wat de
Provincie voor plannen heeft (bestemming) maar gemeente gaat
hierover in gesprek en is op de hoogte van de wensen vanuit het dorp.
* Herinrichting park: Vanwege andere herinrichtings projecten binnen het
dorp en de onduidelijkheid over het stuk grond van de provincie, staat
de herinrichting van het park voor de lange termijn gepland.
* Skate- of crossbaan: Intensief met bewoners in overleg gaan i.v.m.
geluidsoverlast (mogelijkheid herinrichting park?).
Er is een kleine crossbaan ingetekend op de herinrichting van de
speeltuin en een aantal kleine skate mogelijkheden.
* Geluidswering: Het ontbreken van de geluidswallen, daar gaat de
provincie over. De geluidswal achter het park is foutief aangelegd. De
gemeente gaat hierover in gesprek.
* Snelheid N23: In het gesprek met de provincie zal ook de snelheid
worden besproken, i.v.m. o.a. fijnstof willen we graag zien dat deze
verlaagt wordt naar 80 km/h.
* Herinrichting/riolering Balkweiterhoek: De inwoners waren niet
duidelijk hierover geïnformeerd. De gemeente heeft na overleg met de
dorpsraad meer gecommuniceerd, naar de inwoners, over de status van
de rioolwerkzaamheden. Doordat de straat eerst moet inklinken zal de
daadwerkelijk herinrichting later dit jaar zijn.
Marina geeft aan dat ze ook wel eens de riolering mogen aanpakken op
de Zwaagdijk zelf; dit wordt meegenomen in de gesprekken met de
gemeente.
Vanuit de gemeente is er nog geen contact geweest met de
Wooncompagnie, ze hebben aangeven deze te betrekken in het gehele
proces van de herinrichting.

* Starters- en seniorenwoningen: Er zijn een aantal locaties (3) die
hiervoor in aanmerking komen. Verder nog geen informatie bekend,
mocht er meer concreet worden dan laten we dat uiteraard weten.
Wij willen graag bewoners voorrang laten geven. De gemeenteraad mag
afwijken van het gemeentelijke kader. Gerben geeft aan dat dit in
Nibbixwoud en Zwaagdijk-Oost al is toegepast.
* Stolpboerderijen: De gemeente gaan de regels overnemen van de
vereniging “vrienden van de stolp”.
* Energietransitie: Vanuit de gemeente is er een uitnodiging geweest voor
woningen uit de jaren 80. Echter blijven we bij de gemeente aangeven
dat het huidige subsidiestelsel niet toereikend is. Tot nu is het systeem
“wie het eerst komt, wie het eerst maalt”. Hierdoor komt de subsidie
niet bij de inwoners die het, het meest nodig hebben.
* Veiligheid: Bijv. burenoverlast, pestgedrag etc. Hiervoor zal een protocol
worden opgesteld, zulke protocollen bestaan ook al bij de gemeente
maar nooit ingevoerd. Deze zullen bij problemen moeten worden
gevolgd en uitgevoerd.
* Zorg en welzijn: We willen graag intensiever contact met het Zorgteam
wijkteam West. De gemeente geeft door aan het wijkteam dat we graag
in gesprek gaan. In dit overleg zal o.a. het budget voor de
jongerenhulpverlening (voldoende budget), goede voorzieningen voor
kwetsbare ouderen en het keukentafelgesprek aan de orde komen
(afschaffen keukentafelgesprek).
* Openbaar vervoer: Geen verandering tot nu toe, het is van belang dat
er iemand vanuit de dorpsraad in de commissie openbaar vervoer gaat
(actie: Cees). Giel stuurt gegevens van de commissie door naar Cees
(actie).
* Kwaliteit fysieke leefomgeving: Hier valt onder het behoud van het
landelijke karakter van het gebied rond de Kromme Leek, een mogelijke
optie is om braakliggende stukken te bebossen. In het gesprek met de
provincie wordt dit meegenomen.
Gerben geeft aan dat, i.v.m. de duurzaamheidsagenda wordt gekeken
welke locaties geschikt kunnen zijn voor een zonneweide.
Voor Zwaagdijk-West is het gebied tussen het Waterschap en de kerk
een mogelijke locatie locatie. De achterkant van dit perceel zal
aansluiten aan de Kromme Leek. Uit de kernvisie blijkt dat inwoners dit
gebied willen behouden als landelijk, we geven dan ook aan dat het
maatschappelijk draagvlak niet groot is. Gerben geeft dit door aan Piet
Mosch.
De dorpsraad was hiervan, vanuit de gemeente, ook niet op de hoogte
gesteld.

* Zevenhuis: De hoogtezones van Zevenhuis bestaan uit 3 hoogten,
namelijk: 10 m, 15 m en zone 30 m (toren). Ook is er bekend geworden
dat fase 2 niet meer in ontwikkeling wordt genomen, dit blijft agrarische
bestemming. Gerben geeft aan dat dit officieel in stukken van de
provincie staat, men geeft meer prioriteit aan leegstand opvullen i.p.v.
een nieuw terrein opstarten.
Op de hoge toren van 30 meter komt een enorme reclamezuil, Ronald
geeft aan dat er is afgesproken dat dit niet gericht mag zijn naar
Zwaagdijk-West.
Het bedrijf heeft de oppervlakte-grootte overschreden zoals het in het
convenant staat. Nu blijkt dat hier 10% van mag worden afgeweken.
Op 26 maart zal er nog een gesprek zijn met de burgemeester van
Hoorn en Medemblik, Giel zal hierbij aanwezig zijn (actie).
De hoogte van de gebouwen kan niet meer worden aangepast maar wel
de inrichting v.w.b. de reclamezuil. (Carla stuurt hoogte document naar
Gerben; actie)
Jaarvergadering.
Over de invulling van de jaarvergadering (energie transitie) is Peter in gesprek
met het advies en installatie bedrijf DWH.
Rondvraag.
* Gerben: Of we open staan voor een gezamenlijk overleg met beheerders
van de buurtpreventie-app. Gerben wil dit overleg wel opzetten.
– Prima idee
* Marja: Bij de bocht, bij het huis van Niels Giling en Colinda Spil is het
erg onoverzichtelijk. Is het mogelijk dat hier een verkeersspiegel wordt
geplaatst.
– Dit wordt meegenomen in de gesprekken met de gemeente, de
fietserskruising vanuit de Klokkeweit naar de Balkweiterhoek is ook
onoverzichtelijk.
* Simone: Is er een mogelijkheid om gegevens op te vragen van de
criminaliteit in de regio.
– Dit kan van internet worden gehaald bij het CBS en misdaad in kaart.
* De gehele openbare verlichting in de Balkweiterhoek werkt niet, Simone
en Carla nemen morgen contact op met de gemeente (actie).
Gerben geeft aan dat hier ook een app voor bestaat, app fixi. Hier kan je
storingen etc. direct melden.
* Carla: Is er in de Wildebras wifi?
– Dit wordt nagevraagd.
* Overig: m.b.t. het nog beter informeren en betrekken van de inwoners
wordt er besloten om een mobiel+prepaidkaart aan te schaffen voor de
dorpsraad (actie: Carla). Deze zal dan kunnen worden gebruikt als
algemeen telefoonnummer en om o.a. whatsapp groepen te beheren.
Er zal ook gekeken worden of er een instagram-account een
mogelijkheid is. Carla zal ook een advertentie via facebook aanvragen,
voor een week om de dorpsraadpagina te promoten.
Sluiting.
Elke aanwezige wordt bedankt voor zijn/haar aanwezigheid. De volgende
vergadering zal de jaarvergadering zijn op donderdag 4 april.

