
Dorpsraadvergadering 3 juni 2019

Aanwezig: Gerard Sneek, René Tigchelaar, Moni Vertelman, Marja de jong, Kees 
Groot, Peter van Langen, Giel Nijpels, Cees Diekmann, Carla Dekker.

Afwezig met kennisgeving: Simone Keijzer, Steve Wijnberg.

Opening.
Peter opent de vergadering en heet alle aanwezigen welkom.

Notulen 6 mei. 
Geen op- en/of aanmerkingen.

Post en Mededelingen.
- Simone Keijzer; afmelding.
- Claudia Selders, afzegging voor vergadering.
- Vitale leefomgeving Zwaagdijk-West.
- Jan Mol; kernradenoverleg 17 juni verplaatst.
- Notulen en uitnodiging Abbekerk-Lambertschaag.
- Verzoek om gesprek Hoogheemraadschap en antwoord.
- Notulen dorpsraad Hauwert, o.a. duurzaamheidagenda.
- Notulen dorpsraad Nibbixwoud.
- Veel reacties op het onderwerp van 17 juni; vuurwerkvrijzone.
- Bebouwing Kromme Leek, div. mail dorpsraad.
- Remco Wint: update herinrichting Balkweiterhoek.

Subsidieaanvraag.
Er is een ontvangstbevestiging binnen gekomen voor de subsidieaanvraag 2020 
van €1700, -. 

Begroting: 
Publiciteit en communicatie (onderhoud website) €300, -
Bestuurskosten (huur Wildebras/koffie        €800, -
Extra activiteiten (Jubileum Zwaagdijk/brochure/thema-avonden €600, -
Totaal         €1700, -

Activiteitenplan:
- Maandelijks openbare vergaderingen van de dorpsraad in de Wildebras.
- Twee thema-avonden per jaar over maatschappelijk relevante 
   onderwerpen welke betrekking hebben tot het dorp.
- Viering 650 jaar bestaan van de Zwaagdijk met uitgave fotoboek 
  gemaakt door de inwoners.
- Lopende vergaderingen van de diverse werkgroepen.
- Overleg met kernconsulente over de uitvoeringsagenda samen met 
  andere betrokken ambtenaren, afhankelijk van de in de dorpsvisie 
  geformuleerde doelen voor de komende 5 jaar (2019-2024).



Voortgangsagenda gemeente Medemblik.
Op dit moment ligt het stil rondom gesprekken met de gemeente en gebeurd er 
teveel buiten de dorpsraad om. We zijn o.a. niet geïnformeerd over de aanleg 
van het voetpad naast de Zwaagdijk en over de ontwikkeling van een landgoed 
langs de Kromme Leek in Zwaagdijk-Oost. Er wordt aangegeven dat we hiervan 
op de hoogte gesteld zijn maar dit is onjuist.
De dorpsraad zal contact opnemen met Karin Kaag en een afspraak maken voor 
een voortgangsgesprek, als nodig wordt er een brief opgesteld naar de gemeente
en de raad (actie: Giel en Carla).

Voortgang werkgroepen.
* Openbaar vervoer: Simone en Cees zijn op gesprek geweest bij de betreffende 
gemeenteambtenaar. Deze ondersteunt de wens vanuit het dorp dat lijn 131 
doorrijd tot de rotonde en dan terug. De gemeente ambtenaar adviseert om een 
brief/verzoek  te sturen naar het meldpunt Connexxion en de provincie tevens 
een CC naar het meldpunt van de gemeente, deze zal ons verzoek dan gaan 
ondersteunen en contact houden met deze organisaties. (actie: Cees en 
Simone).

* Meester Derrikspark: Op dit moment is er veel zand gestort in het park, de 
reden hiervoor is onbekend. Ook wordt er geen onderhoud gepleegd, het gras 
staat erg hoog. Simone en Cees nemen contact op met Nico van Diepen van de 
gemeente hierover (actie). 
Het bedrijf Sports2Play heeft de dorpsraad benaderd met de vraag of er 
interesse is voor een beweegpark/trimparcours. Er wordt contact opgenomen 
met dit bedrijf als er meer concreet is over de plannen met het park. 

* Zevenhuis: Geen mededelingen.

* Kromme Leek:  
- Er ligt een plan voor een landgoed tegen de Kromme Leek in Zwaagdijk-
  Oost. De gemeente heeft aangegeven dat er geen woningbouw mag 
  plaatsvinden bij de Kromme Leek; dit zal nogmaals bekrachtigd moeten 
  worden.
- Er zijn vier stukken grond die onbestemd zijn
- Zonneweide, 20 meter van de Kromme Leek af. Tegenargument is eerst 
  bedrijfsdaken te vullen met zonnepanelen.

* Energietransitie: In de notulen van dorpsraad Hauwert was te lezen dat de 
duurzaamheidagenda besproken is op een informatieavond aldaar. In deze 
duurzaamheidagenda wordt aangegeven dat men 121 zonneparken en 70 
windparken (zoals in Zwaagdijk-Oost) wil realiseren.

* Kerk: De kerk is verkocht, aan wie en welke functie deze krijgt is niet bekend. 

* Zorgtaken gemeente: Vorig jaar is de jongerenwerker, op uitnodiging, bij een 
openbare vergadering geweest. Hier heeft hij uitgelegd wat de functie als 
jongerenwerker inhoudt en hoe er wordt omgegaan bij bepaalde situaties i.v.m. 
bijvoorbeeld overlast en pestgedrag. Er werd afgesproken nogmaals met elkaar 
in gesprek te gaan (actie: Carla).



* Woningbouw: Geen mededelingen.

* Balkweiterhoek: Er is een inventarisatielijst rondgebracht, er hebben al een 
aantal mensen gereageerd. volgende week zal de werkgroep bijeenkomen om de
resultaten te bespreken. Vervolgens zal er een afspraak met de gemeente 
worden gemaakt.
Cees geeft aan dat de werkgroep Balkweiterhoek moet informeren naar het 
fietspad naar de stoplichten toe. Er blijken ontwikkelingen te zijn waar de 
dorpsraad niet van op de hoogte is.

Inventarisatiebeleid Kromme Leek gebied.
Al besproken (zie voortgangsagenda gemeente Medemblik).

Duurzaamheidagenda.
Al besproken (zie voorgang werkgroepen).

Rondvraag.
* Carla: akkoord over verplaatsen link Wildebras op de website?
- De dorpsraadleden gaan akkoord met het verplaatsen.

* Carla: Hoeveel jaar het archief bewaren?
- Archief wordt opgeschoond naar wettelijke bewaringstermijn van 5 jaar. 
   Lopende/relevante zaken aanhouden als ook jaarverslagen.

* Moni: Er zijn nog steeds problemen met de verlichting in de Balkweiterhoek, 
   een aantal lantaarnpalen gaan om 10:30 uur uit. 
- Carla neemt nogmaals contact op met de gemeente. Moni gaat dit zelf ook 
  doen (actie).

* Moni: Er zijn zorgen over de sloot en het overzicht hierop in de speeltuin. 
- Peter neemt dit mee in het overleg met het Wildebrasbestuur (actie).

* Giel: Begint het voetpad langs de Zwaagdijk op het juiste punt?
-  Begint bij de school, eindigt bij ingang Balkweiterhoek. Wordt 6 tegels breed, 
   plm. 180 cm. 
   Kees Groot geeft aan dat er op de tekening stond dat het t/m de school was, 
   hij heeft contact gehad met de gemeente en er is bevestigd dat het voetpad 
   tot de school komt.

Afsluiting.
Iedereen wordt bedankt voor zijn/haar aanwezigheid. De volgende openbare 
vergadering zal zijn op 1 juli om 20:00 uur.



Actielijst n.a.v. dorpsraadvergadering 3 juni 2019.

Giel en Carla:
* Contact opnemen met Karin Kaag voor een overleg over de 
   voortgangsagenda.

Carla:
* Uitnodigen jongerenwerker voor vervolggesprek.
* Contact opnemen met gemeente vanwege niet goed functioneren 
   openbare verlichting Balkweiterhoek.

Cees en Simone:
* Contact opnemen met Nico van Diepen i.v.m. onderhoud park.
* Verzoek sturen naar gemeente voor openbaar vervoer.

Peter:
* Meenemen veiligheid/overzichtelijkheid sloot speeltuin in overleg met de 
   Wildebras.


