Dorpsraadvergadering 2 september
Aanwezig: Peter van Langen, Cees Diekmann, Gerard Hogeboom, Simone
Keijzer, Giel Nijpels, Karin Kaag, Pierre de Wit, Gerard Sneek, Tim Ophof, Rene
Tigchelaar, Moni Vertelman, Marja de Jong, Johanna Krijnsen, Marina Konijn,
Carla Dekker, Peter Blokker
Afwezig zonder kennisgeving: Steve Wijnberg
Opening
Alle aanwezigen worden welkom geheten door de voorzitter.
Notulen en actiepunten 1 juli
Geen op- en of aanmerkingen.
Post en mededelingen
* Afbericht Claudia Selders.
* Karin Kaag; inspiratiesessie eenzaamheid 29 oktober.
* Tom Beerepoot VVD; afzegging.
* Notulen dorpsraad Nibbixwoud.
* Kernen: Nadere regels Bijdrage budget leefbaarheid.
* Inwoner; Afmelding voor werkgroep.
* Dorpswerk NH; uitnodiging bijeenkomst.
* Karin Kaag (kernen); kernagenda bespreken maar heeft nog formats nodig
+uitleg
* Afmelding vergadering Rob en Wendy Houtsma (eigenaren kerk).
* Anneke van de Meer (ruimtelijke ontwikkeling Medemblik); reactie op verzoek
om op de hoogte te blijven van ontwikkelen landgoed in Zwaagdijk-Oost.
* Connexxion; reactie op aanvraag OV.
* Ontvangstbevestiging Griffie Hoorn; bouwhoogte Zevenhuis 1.
* Ontvangstbevestiging Griffie; bouwhoogte Zevenhuis (raadsvergadering 18
september)1.
* Claudia Selders; schriftelijke vragen die gesteld zijn door CDA Hoorn i.v.m.
hoogte Zevenhuis.
* Claudia Selders; brief naar Gemeente Hoorn i.v.m. fietspad Zevenhuis.
* Leontien Draper; uitnodiging vervolggesprek kernagenda.
* Therese Klaver; informatie collegebesluit Zevenhuis.
* Ontvangstbevestiging Griffie brief fietspad Zevenhuis, deze zal 19 september in
de raadsvergadering worden geagendeerd1
* Remco Wint i.v.m. herinrichting Balkweiterhoek.
* Reactie van mw. Ypma, beleidsmedewerker team OV.
* Claudia Selders CDA; demografische gegevens en vragen die gesteld zijn en
antwoorden over OV en woningbouw.
* Bevestiging van Servicepunt Provincie Noord-Holland i.v.m. openbaar vervoer.
* Tom Beerepoot VVD; raadsvragen openbaar vervoer.
1)

Giel: n.a.v. de brief, betreffende het fietspad vanaf Zevenhuis naar de
Zwaagdijk en de hoogbouw, hebben we wel een ontvangstbevestiging
ontvangen. Verder is er nog niets bekend graag willen we wel inspreken dus we
houden de situatie in de gaten. Ook blijven we aandringen om geen stedelijke
ontwikkeling toe te staan aan de Noordkant van de Zwaagdijk.

Hopelijk laat de gemeente Medemblik bezwaar horen. Karin gaat dit intern
navragen en stuurt bericht door van Medemblik Actueel “Wethouder Medemblik
niet blij met plannen Hoorn voor hogere bouwhoogte Zevenhuis”.
Om meer bekendheid te geven aan wat er speelt zal Giel een samenvatting
maken en dit doorsturen naar NHD (actie: Giel).
Formats nieuwe wensen:
Voor het aanvullen van de kernagenda heeft de gemeente formats nodig voor
alles wat in de kernvisie staat en nieuwe wensen. Echter, voor de lopende zaken
is er geen format meer nodig.
O.a. moet er nog een format komen voor de geluidswal, bebossing,
opbouwmedewerker en de riolering Zwaagdijk. Om dit met elkaar de formats te
bespreken en nogmaals de doelstelling van de werkgroepen te benadrukken zal
er een tussentijds overleg plaatsvinden (actie: Carla).
Voortgang werkgroepen
* Openbare ruimte
Er is een tegenreactie geweest vanuit de gemeente, echter willen we vasthouden
aan ons oorspronkelijke plan met o.a. hondenuitlaatplek, bloemenweide,
bewegingsparcours. Een streetpark lijkt ons een verrijking, alle leeftijden kunnen
hier gebruik van maken. Wel zal dit nog moeten worden besproken met inwoners
om te kijken of er voldoende draagvlak voor is.
Nadat er grondmonsters zijn genomen zal er weer contact, vanuit de gemeente,
worden op genomen met de werkgroep.
Op dit moment wordt er ook gekeken naar de financiering en subsidies, er is o.a.
een budget leefbaarheid als er vanuit het dorp voldoende draagvlak is.
Tim geeft aan verbaasd te zijn over een eventueel streetpark, er komt namelijk
een crossbaantje achter het voetbalveld.
Helaas was de dorpsraad hier niet van op de hoogte, er is geen onderling overleg
tussen beide besturen. Voor een betere communicatie wordt er vanuit de
dorpsraad weer gevraagd om een overleg te hebben 1x per 2 maanden. Ook
wordt aangegeven dat het misschien een idee is, vanwege de kosten, de
crossbaan niet aan te leggen en het vrijgekomen gemeentelijke budget te
besteden voor een streetpark. Tim geeft aan dit te overleggen met het Wildebras
bestuur, eind september horen we hier meer over.
Simone vraagt of er misschien iemand van het Wildebras bestuur mee wil doen
in de werkgroep. Tim geeft aan dit te vragen in het overleg eind september met
het bestuur.
* Zevenhuis
Al besproken bij post- en mededelingen.
* Woningbouw
Volgende week 9 september zal er een overleg zijn met een projectontwikkelaar
en een makelaar om samen met ons te willen nadenken over de mogelijkheden
en het betrekken van de inwoners. Op deze manier kan er een plan worden
opgesteld dat daadwerkelijk wordt gedragen door de inwoners.

* Kromme Leek
Geen nieuws.
* Energietransitie
Geen nieuws. Binnenkort bij elkaar komen (actie). Simone geeft aan graag bij te
dragen aan deze werkgroep.
* Kerk
In oktober proberen de eigenaars van de kerk aanwezig te zijn bij de
dorpsraadvergadering.
* Openbaar vervoer
Er is een reactie gekomen van Connexxion, hierin geven ze aan dat het
aanpassen van lijn 132 geen mogelijkheid is maar wel willen onderzoeken of een
routewijziging van lijn 136 in de mogelijkheden ligt.
Ook adviseren ze om, als dorpsraad te kijken, of het opstarten van een
buurtbusverbinding haalbaar is. Een ander optie is in contact komen met
buurtbus 415 om te bespreken of die lijn een rol kan spelen in de bereikbaarheid
van Zwaagdijk-West.
Als vervolgstappen gaat de werkgroep uitzoeken (actie: Cees en Simone) wat er
mogelijk is met een buurtbusverbinding en nemen weer contact op met dhr.
Boersma.
* Balkweiterhoek
Nog geen nieuws, volgende week nemen we contact op met de gemeente
(actie:Carla).
* Zorg/Sociaal domein
Werkgroep gaat binnenkort intern in overleg om concreter vast te leggen welke
doelen we willen behalen (actie: Giel en Carla)
Thema-avond Kromme Leek/zorg/park/woningbouw
Wordt meegenomen naar de volgende vergadering.
Rondvraag
- Marina: vandaag ging het in het nieuws over fijnstof, kunnen we dat niet
gebruiken om de snelheid van de Westfrisia-weg te beperken?
* Giel: dit geldt alleen voor een omgeving die bestaat uit kwetsbaar
natuurgebied, niet voor woningbouw. Mogelijk is trajectcontrole een optie maar
is toentertijd afgewezen vanwege te hoge kosten.
- Marja: hoe zit het met de verkeersspiegel op de hoek tegenover fam. Sijm in
de Klokkeweit?
* Tim: verkeerskundig gezien maakt een spiegel de situatie gevaarlijk omdat
mensen zich dan meer op links focussen dan op het daadwerkelijke verkeer
rechts.
* Carla: neemt het mee in gesprek met gemeente.
Sluiting
Iedereen wordt bedankt voor zijn/haar aanwezigheid. De volgende openbare
vergadering is op 7 oktober om 20:00 uur.

