Dorpsraadvergadering 6 mei 2019
Aanwezig: Peter van Langen, Giel Nijpels, Gerard Hogeboom, Cees Diekmann,
Carla Dekker, Marina Conijn, Gerard Sneek, Roos Bruin, Marja de Jong-Groot.
Afwezig met kennisgeving: Simone Keijzer, Steve Wijnberg
Opening.
Peter opent de vergadering en heet alle aanwezigen welkom.
Notulen 4 maart 2019/Jaarvergadering.
De notulen van 4 maart waren al besproken tijdens de jaarvergadering.
Verder geen op- en/of aanmerkingen.
Post en Mededelingen.
- Subsidieaanvraag 2020 en vaststelling voor 2018 (actie: Steve en Giel).
- Campagne stemmen voor wonen; DR Abbekerk/Lambertschaag.
- Informatie over geboortebos; Karin Kaag.
- Vraag inwoner of er al meer bekend is over de geluidschermen.
- Uitleg woonerf, Remco Wint, herinrichting Balkweiterhoek.
- USP vastgoed informatie over gesprek met gemeente (Piet Meester en Ronald
Tool). Principe verzoek is ingediend.
- Diverse mail over openbare verlichting.
- Notulen DR Nibbixwoud.
- Verzoek tot toevoegen mailinglist toekomstige bewoner Zwaagdijk-West en
bewoner.
- Verzoek tot gesprek Hoogheemraadschap.
- Steun vrijwilligerswerk platteland en verwelkoming Statenleden; Dorpswerk
NH.
- Vraag voor toevoeging mailinglist; Lotte Stekelbos redacteur West-Friesland.
- Voortgang en formats kernvisies; nieuwe wensen en park; Karin Kaag.
- Onderwerpen/suggesties voor kernradenoverleg 17 juni; Karin Kaag.
- Div. reacties i.v.m. aandragen onderwerpen kernradenoverleg.
- Contributie lidmaatschap Dorpswerk NH.
- Uitnodiging vergadering Abbekerk-Lambertschaag.
- Vertraging herinrichting Balkweiterhoek; Remco Wint.
- Uitnodiging onderzoek visinlaat Andijk.
- Afzegging voor vergadering inwoner.
Voortgangsagenda.
De punten die zijn verwoord in de kernvisie zijn ingebracht naar de gemeente.
De dorpsraad is in gesprek met de gemeente over de voortgang van deze
onderwerpen.
Voor het inbrengen van nieuwe onderwerpen is er een format, graag dit format
bekijken of we hiermee akkoord gaan of hier aanpassingen en/of toevoegingen in
willen hebben (actie: dorpsraad).
Tevens is er de vraag hoe we ons kunnen blijven vernieuwen/actueel kunnen
blijven ten aanzien van nieuwe wensen van de bewoners en dit kunnen vertalen
in een projectvoorstel.

Als voorbeeld, van een nieuw onderwerp, geeft Giel aan dat er niets gebeurd in
Zwaagdijk-West v.w.b. ouderenzorg.
In de volgende vergadering zullen we nieuwe onderwerpen bespreken. Er zal een
mail uitgaan naar de bewoners met de vraag of er nieuwe punten zijn (actie:
Giel en Carla).
Roos geeft als mogelijk moment om input te vragen van de bewoners, de
opening van de speeltuin. Peter zal op korte termijn contact opnemen met het
Wildebras bestuur hierover (actie). Ook bij de bijeenkomst over de herinrichting
van de Balkweiterhoek is een optie om de bewoners te laten participeren.
Giel en Carla stellen een plan op en betrekken de gemeente (actie). Bij de
volgende openbare vergadering zal dit worden besproken.
Kernradenbijeenkomst 17 juni, onderwerpen.
Er is vanuit de gemeente gevraagd om een voorstel te doen voor "overstijgende
onderwerpen". Ingebracht zijn al: drugsgebruik en vooral lachgas, voortgang
woningbouw, overdracht wegen hoogheemraadschap naar gemeente, visie
windmolens en zonneweiden, subsidie dorpshuizen, omgevingswet,
Verkeersveiligheid.
Onderwerpen die vanavond ter spraken komen zijn; kermissen, de invulling
hiervan zou meer aan de kernen overgelaten moeten worden, lachgas,
vuurwerkvrij zones en openbaar vervoer. Giel stuurt deze onderwerpen in bij de
gemeente (actie).
Giel en Carla zullen aanwijzig zijn bij deze bijeenkomst (actie).
Functioneren werkgroepen.
Er is wat verwarring ontstaan bij Karin over wie het aanspreekpunt is van de
werkgroepen.
De werkwijze is dan ook om de procedure eerst te bespreken in de dorpsraad
alvorens dit met de gemeente te bespreken. Dit kan via de mail of in de
vergadering besproken worden.
* Herinrichting Balkweiterhoek.
Er is bericht binnen gekomen over de afwezigheid van woonerven binnen de
gemeente. Het tweede overleg met de gemeente heeft nog niet
plaatsgevonden. De werkgroep zal de inwoners van de Balkweiterhoek
benaderen en op deze manier een Programma van eisen opstellen (actie).
* Openbare ruimte:
Er is een brief van de gemeente binnen gekomen over de
aanleg van het voetpad langs de Zwaagdijk. De dorpsraad is hier niet over
geïnformeerd. Dit geldt ook voor de afsluiting van de Oostergouw. Dit zal mee
worden genomen in de het volgende overleg met de gemeente (actie).
I.v.m. het fietspad in het Meester Derrikspark zal er een brief worden
opgesteld naar het college van B&W en tkn aan de gemeenteraad (actie: Giel,
Maria en Cees).
De werkgroep gaat het proces bespreken en gaat het format invullen
met de wensen (actie: Cees). Dit zal in de volgende vergadering worden
besproken en verspreid via o.a. de website (actie: Carla).
Overige punten die tersprake komen zijn de afslag Enkhuizen (haaientanden
meter terug) bij de rotonde en onderhoud openbare ruimte.

* Zevenhuis:
Er is geen nieuws vanuit deze werkgroep. Als tip wordt meegegeven om te
uiten dat de reclamezuil niet gericht zal zijn naar Zwaagdijk-West aan dhr.
Tap (actie Werkgroep/Gerard).
* Woningbouw:
De werkgroep gaat binnenkort met de gemeente om tafel om de voorkeuren
en eisen te bespreken. In dit proces zullen de inwoners worden betrokken om
de draagkracht te creëren. De gemeente hoort hier ook in te ondersteunen
(actie werkgroep/Peter).
* Kromme Leek:
De werkgroep komt binnenkort bij elkaar om een plan op te stellen (actie
uitnodigen: Gerard).
* Energietransitie:
Deze werkgroep is voor de langere termijn.
* Kerk:
De kerk is ondertussen verkocht, hier is verder geen informatie over bekend.
* Zorgtaken gemeente:
Deze werkgroep is voor de langere termijn.
* Openbaar vervoer:
Er zal een mail naar Karin worden verzonden i.v.m. juridische vraag over de
rechten van openbaar vervoer in een kern met meer dan 500 inwoners (actie:
Cees).
Voor toevoeging aan de gemeentelijke commissie Openbaar Vervoer zal Cees
(actie) contact opnemen met Krista Boon.
Dorpswerk Noord-Holland.
Er is een verzoek tot contributiebetaling binnengekomen. Morgenavond, 7 mei, is
er een bijeenkomst over energietransitie in de Zaanstreek. Niemand kan hierbij
aanwezig zijn.
Verzoek gesprek Hoogheemraadschap.
We hebben een uitnodiging gehad vanuit het hoogheemraadschap. Wat dit
precies inhoudt is niet bekend. Giel zal een uitnodiging sturen om met elkaar in
gesprek te gaan (actie).
Versterking dorpsraad.
Simone Keijzer heeft zich aangemeld om toe te treden als bestuurslid. Alle
bestuursleden gaan hiermee akkoord. Er zal een formeel welkom gestuurd
worden naar Simone (actie: Carla).
PR beleid.
Er wordt voorgesteld om een fotoboek te maken (Dijk 650 jaar) soortgelijk aan
het boek welke is uitgegeven in opdracht van de kerk in 2004.

Marina vraagt Chris Baesjou en Carla Beerepoot of ze willen meedoen aan dit
project (Giel, Gerard, Gerard Sneek, Marina, Carla). Ideeën kunnen worden
doorgegeven aan Carla.
Rondvraag.
* Marina: riolering nieuw punt buiten kernvisie. Met rioleren wel buitengebied
voor glasvezel. Marina zal een format invullen (actie: Giel stuurt format naar
Marina).
* Marja: verkeersspiegel op de hoek bij Fam. Sijm in de Klokkeweit. Dit wordt
meegenomen door de werkgroep openbare ruimte.
Afsluiting.
Iedereen wordt bedankt voor zijn/haar aanwezigheid. De volgende openbare
vergadering zal zijn op 3 juni om 20:00 uur.

