1. Opening
Aanwezig: 18 inwoners van Zwaagdijk en 4 deskundigen van de Duurzaam Wonen
Holland (DWH) gevestigd in Hem. In het eerste deel is uitleg gegeven over hoe
verduurzamen van huizen. Een ieder kan met hen contact opnemen in hun showroom
in Hem.
2. Mededelingen en ingekomen stukken
Ingekomen stukken:
-

Verslag kernoverleg 26 februari 2019, deze zal geplaatst worden op de website
Bouwhoogte Zevenhuis mail van Yvonne Pijcke met huidige bestemmingsplan
Mails van fam. Oudeman over de kerk
Verzoek voor een gesprek van Hoogheemraadschap Noord Holland Noord
Verslag dorpsraad Hauwert en Abbekerk.

Mededeling: gesprek over Zevenhuis met burgemeester Hoorn en wethouder Tap van
gemeente Hoorn en burgemeester van Medemblik. Resultaat is: geen nieuw
bestemmingsplan, geen ontwikkeling van de 2de fase Zevenhuis en dat blijft agrarische
bestemming. Over de ruimte tussen bedrijventerrein en de bewoners van het zuiden van de
Zwaagdijk moet vooral overleg worden gevoerd om een goede inrichting te bespreken. De
dorpsraad zal bewoners ter plaatse uitnodigen om daarover een mening te ontwikkelen.
3. Notulen jaarvergadering 19-02-2017
4. Jaarverslag 2018: Giel benoemt de hoogtepunten zoals die ook in het verslag staan. Er
is best veel bereikt in 2018 en voor 2019 wordt vooral de bestemmingsagenda
aangehouden. De bestemmingsagenda staat in het verslag van het kernoverleg 26
februari. Martina adviseert vergaderingen te melden in Samenspel en jaarverslag mee
te sturen met de uitnodiging. Peter meldt dat er een gesprek was met een
investeringsmaatschappij over woningbouw op een stuk ten noorden van de
Zwaagdijk ter hoogte van de Klokkeweit. De dorpsraad heeft zich neutraal opgesteld.
5. Financieel verslag 2018: Steve doet verslag war de kosten naar toe zijn gegaan.
Verslag komt op de website. Dit jaar is er subsidie toegekend van een bedrag 1800
euro
6. Mededeling van Martijn Beerepoot over de speeltuin: in juli is het hele plan klaar, men
begint als eerste met de Jeu de Boule baan. Kees had graag gezien dat de baan op een
andere plek komt dan men heeft aangegeven. De belangstelling voor Jeu de Boule valt
tegen door vergrijzing en geen nieuwe aanwas. Ookmis er gebrek aan cometitie.
Simone geeft het idee om een competitie met andere dorpen aan te gaan.
7. Samenstelling dorpsraad: Kees is aftredend maar wordt weer opnieuw gekozen.
8. Rondvraag: geen.
9. Sluiting

