
Jaarverslag dorpsraad Zwaagdijk-West 2018.

De dorpsraad Zwaagdijk-West had in 2018 zes leden; Peter van Langen (voorzitter), 
Carla Dekker en Giel Nijpels (secretariaat), Steve Wijnberg (penningmeester), Cees 
Diekmann en Gerard Hogeboom (leden). 

De dorpsraad heeft uitsluitend openbare vergaderingen, zes per jaar en hebben intern
overleg indien dit noodzakelijk bleek te zijn  i.v.m. voorbereidingen voor een 
bijeenkomst of thema-avond. 
De thema-avonden werden samen met de bibliotheek commissie georganiseerd, welke
onder de verantwoordelijkheid van de dorpsraad functioneert. In 2018 is er een thema
avond georganiseerd over veiligheid en over de dorpsvisie. Beide avonden werden 
druk bezocht. 
Samen met de dorpsraad Hauwert is er een politiek café georganiseerd. Deze avond 
werd door meer dan 100 personen bijgewoond, waaronder een aanzienlijk aantal 
mensen van Zwaagdijk-West. Alle politieke partijen die aan de verkiezingen in 
Medemblik meededen waren vertegenwoordigd. Er was een levendige discussie 
waarbij duidelijk werd wat de standpunten waren van de diverse partijen ten aanzien 
van de twee dorpen.
 
De dorpsraad heeft actie gevoerd tegen hoogbouw op het bedrijventerrein Zevenhuis 
en heeft zich actief ingezet voor woningbouw in Zwaagdijk-West. 
Tevens heeft de dorpsraad er voor gezorgd dat de gemeente met het bestuur van de 
Wildebras in gesprek ging over de vernieuwing van het speelterrein bij de Wildebras. 
Veel energie is gestopt in de Dorpsraadvisie. Dat betekende veel overleg met de 
dorpsraadleden onderling en in de commissie kernvisie van de gemeente Medemblik. 
Alle inwoners van Zwaagdijk-West hebben begin september de eerste versie van de 
dorpsvisie gekregen met de kans om commentaar te leveren. Naar aanleiding daarvan
is de definitieve dorpsvisie opgesteld, deze is officieel gepresenteerd in december met 
drie andere dorpsraden bij een officiële bijeenkomst van de gemeente Medemblik. 
In december is ook de eerste bijeenkomst geweest voor het vaststellen van de 
uitvoeringsagenda.  

Wat is er dit jaar concreet bereikt:
* Openbaar vervoer, op dit dossier is niets bereikt.
* Positie van de kerk, gesprekken met het parochiebestuur hebben tot niets geleid.
   Later in het jaar bleek dat het parochiebestuur de kerk te koop zou gaan aanbieden.
   Met de gemeente Medemblik is herhaaldelijk aangedrongen op het handhaven van 
   de maatschappelijke bestemming en dat initiatieven niet ten koste mogen gaan van 
   het contingent woningen, wat aan Zwaagdijk-West is toegewezen.
* De herinrichting van de Balkweiterhoek is ook in 2018 aan de orde geweest. 
   Opnieuw is de afspraak bevestigd dat de herinrichting in nauw overleg zal worden 
   gevoerd met de bewoners.
* De oversteekplaats bij de school is in 2018 gerealiseerd.
* De hoogbouw van Zevenhuis, de dorpsraad heeft opnieuw protest aangetekend.
   Inmiddels werd in 2018 duidelijk dat fase 2 van Zevenhuis niet doorgaat en dat dit  
   agrarische bestemming blijft. De gemeente Hoorn heeft voor de fase 1 met de 
   provincie afgesproken dat dichtbij de Zwaagdijk-West de bouw niet hoger mag zijn 
   dan 10 meter, verderop 15 meter en een reclametoren van 30 meter. 
   De dorpsraad blijft faliekant tegen een toren van 30 meter en zet haar actie 
   hiertegen voort. 
* De pestcultuur onder jongeren is aan de orde geweest. Er is opnieuw hierover 
   contact geweest met Jeugdwerk i.v.m. het signaleren en in kaart brengen van de 
   incidenten.



* De bekendheid van de dorpsraad is een continue belangrijk onderwerp. 
    De notulen worden zoals in 2017 afgesproken breder verspreid en liggen ter inzage 
   bij de bibliotheek. Verder wordt er actiever gebruik gemaakt van de website, 
   Facebook en Twitter. Nieuwe inwoners van de Zwaagdijk-West worden door twee van
   de bestuursleden van de dorpsraad bezocht en geïnformeerd over de activiteiten in 
   het dorp en over de functie van de dorpsraad.
* De Westfrisiaweg is in 2018 gereed gekomen. De dorpsraad heeft de provincie voor 
   de opening gesuggereerd iets voor het dorp terug te doen in de vorm van de 
   aanleg van een bos op het braakliggende perceel van de provincie. 
   Uiteraard is hier geen enkele reactie op ontvangen. 
* Over de woningbouw in Zwaagdijk-West zijn oriënterende gesprekken met de
   gemeente geweest. In eerste instantie zou het initiatief van de gemeente uitgaan. 
   In 2019 wordt dit vervolgd. 
* De buurtpreventie-app werd eind 2017 gerealiseerd, er zijn in 2018 geen verdachte 
   situaties gedeeld in de app. 
* Er is een subsidieverzoek gedaan naar de gemeente Medemblik voor 1800 euro 
   welke is gehonoreerd.
* De dorpsvisie is in 2018 gerealiseerd, officieel gepresenteerd en verspreid onder alle
   inwoners. 
* Met het vaststellen van een uitvoeringsagenda met de gemeente Medemblik voor de
   punten die in onze dorpsvisie onder woorden zijn gebracht, is een begin gemaakt. 

Het jaar 2018 was voor de dorpsraad een belangrijk jaar vooral door het formuleren 
van de dorpsvisie. De dorpsvisie is een meerjaren plan waarbij alle onderwerpen, die 
de leefbaarheid van ons dorp treffen, zijn geformuleerd. Het is de leidraad voor het 
maken van een uitvoeringsagenda samen met de gemeente Medemblik. 
Wij gaan vol vertrouwen de komende jaren tegemoet met het idee dat hiermee een 
stap vooruit kan worden gemaakt om ons dorp leefbaar te houden. De dorpsraad weet
zich gesteund door veel inwoners van het dorp wat ons werk zinvol en belangrijk 
maakt.  


