
Dorpsraadvergadering 4 november 2019

Aanwezig: Martijn Beerepoot, Marja de Groot, René Tigchelaar, Irella de Vos, 
Peter van Langen, Giel Nijpels, Gerard Hogeboom, Simone Keijzer, Carla Dekker.

Afwezig met afzegging: Claudia Selders (CDA), Monie Vertelman

Opening
Alle aanwezigen worden welkom geheten door de voorzitter.

Notulen en actiepunten 7 oktober
Marina wil graag een toelichting op de ingekomen post “visie woningbouw” van 
Martijn Beerepoot. Hij geeft aan dat het meer gericht behoord te zijn op jongeren
dan op ouderen. 
Omdat het niet haalbaar is om elk ingekomen stuk te behandelen kan men, bij 
belangstelling, meer informatie opvragen bij Carla.

Vanuit de dorpsraad willen we graag structureel overleg met het Wildebras 
bestuur. De aanwezigen van het Wildebrasbestuur geven aan hier geen behoefte 
aan te hebben. Omdat er aangegeven wordt dat de dorpsraad toch onze 
behoeften willen uitspreken wordt er voorgesteld dat het 13 november nogmaals 
wordt besproken binnen het Wildebrasbestuur en dat dit zal worden 
teruggekoppeld naar de dorpsraad.

Vrienden van Zwaagdijk-West: Peter wil graag wat verduidelijking. 
Simone licht toe de financiën vanuit de gemeente voor het park 40/60 is. 
60% qua financiën moet worden ingebracht vanuit het dorp. Aangezien er 67 
bedrijven zijn in Zwaagdijk-West is het idee ontstaan of het mogelijk en nuttig is 
om “Vrienden van Zwaagdijk-West” op te richten en vraag Peter. Simone licht 
toe. 60% van de financiering komt voor het dorp zelf dus het idee was om een 
club op te starten. 

Post en mededelingen
- Reactie Connexxion en contactgegevens buurtbus.
- Dorpswerk NH, bestuursleden gevraagd.
- Mailcontact en bevestiging afspraak Wooncompagnie1.
- Diverse mail i.v.m. herinrichting Balkweiterhoek, Remco Wint.
- Doorgestuurd persbericht; erkenning belang buitenlandse werknemers voor 
  economie, Karin Kaag.
- Vooraankondiging en uitnodiging bijeenkomst met raad en college 11 
   november. Karin Kaag2

- Reactie PAS/stikstofdepositie, dhr. Van Bruggen Tauw B.V.3

- Reactie verzoek buurtbus, dhr. J. Ipema.
- Vraag van inwoner i.v.m. herplaatsing kunstwerk4 
- Raadstukken van 31 oktober gepubliceerd, gemeente Medemblik.
- Bevestiging ontvangst formats, Karin kaag.
- Oproep bijzonder mensen in Zwaagdijk-West, TVNH, Lotte Stekelbos.5

- Notulen Dorpsraad Nibbixwoud.
- Reactie van Kernen i.v.m. voortgang park, Karin Kaag.
- Uitnodiging Plattelands Parlement, Dorpswerk NH.
- Informatie over ANBI-status en giften/schenkingen, notaris M. Honders (Abma 



  Scheurs Notarissen)6.

1 Er is een overleg geweest met de Wooncompagnie waar de dorpsraad heeft  
  aangegeven dat er weinig betrokkenheid/interesse is voor Zwaagdijk-West. Vanuit de 
  Wooncompagnie is de reactie dat dit niet de bedoeling is. Er zal contact worden 
  opgenomen, vanuit de Wooncompagnie met de gemeente, om de betrokkenheid a.w. 
  de herinrichting van de Balkweiterhoek te bespreken. 
  Ook is het herverhuren van verkochte woningen besproken. Sinds twee jaar wordt er in
  het koopcontract vermeldt dat de koper er zelf minstens twee jaar moet wonen. 
  Wooncompagnie geeft wel aan dat de grens voor de Balkweiterhoek is bereikt. 
  Er zal een schouw plaatsvinden op vrijdag 11 november gezamenlijk met de dorpsraad.

2  Bij de bijeenkomst van 15 november met raad en college zullen Giel, Simone en Carla 
  aanwezig zijn (actie).

3 Er is informatie opgevraagd over de PAS i.v.m. Zevenhuis. Er is geen Natura2000 
  gebied in onze omgeving. We kunnen hier dus geen bezwaar tegen indienen. 

4 Er zal een brief naar de provincie worden gestuurd met de vraag of er al meer bekend is
  over de locatie waar ze het kunstwerk willen plaatsen (actie: Giel). Tijdens een 
  bewonersavond kan er gevraagd worden naar de mening van de inwoners.

5 Op dit moment kunnen we hierover geen suggesties geven. 

6 Gaan we akkoord met Anbi-status aanvragen tegelijkertijd met wijzigen statuten? De 
kosten zijn hoog voor een aanvraag. Er wordt besloten eerst meer inlichtingen te vragen 
en bekijken of we überhaupt in aanmerking komen (voldoen aan de voorwaarden) v.w.b.
de herinrichting van het park. Martijn geeft aan dat voor giften er van 1% van het 
drempelinkomen wordt uitgegaan met een minimum van € 60,-. 

Giel heeft contact gehad met de Rabobank i.v.m. juridische bijstand. De kosten 
zijn maandelijks €50/60, -. Alvorens er gebruik van de verzekering kan worden 
gemaakt moet men minstens drie maanden verzekerd zijn en een nieuw conflict 
betreffen. 
Deze verzekering is dan ook niet geschikt v.w.b. de huidige situatie met 
Zevenhuis. Er is weer contact opgenomen met Piet Meester van de gemeente 
Medemblik over de toezegging voor juridische bijstand vanuit de gemeente. Hier 
is nog geen reactie op gekomen.

Werkgroepen

* Energietransitie
   Geen nieuwe ontwikkelingen.

* Kromme Leek
   Geen nieuwe ontwikkelingen.

* Zorg
   Er is een gesprek geweest met de Wooncompagnie waar ook dit onderdeel 
   zorg ter sprake kwam. De Wooncompagnie geeft aan wel geïnteresseerd te zijn
   om hier in mee te denken. Ze hebben ervaring met meerdere projecten Wonen
   en Welzijn Plus).



* Woningbouw
   Er zal in januari een thema-avond over worden georganiseerd.

* Park/openbare ruimte
   De gemeente gaat met het huidige plan niet akkoord. De gemeente geeft aan 
   dat het te kostbaar is om het het middengebied te onderhouden. 
   De wens vanuit het dorp om een dorpstuin te realiseren in het middengebied is
   hierdoor niet mogelijk. Als alternatief wordt aangegeven dat het middengebied 
   hondenuitlaat wordt. In het najaar/vroege voorjaar willen ze wel al beginnen 
   aan de bomensingel langs de kant van de weg en zal de fruittuin vernieuwd 
   worden op de zelfde plek. De gemeente zorgt verder voor het grondonderhoud.
   Het bewegingsparcours gaat mee in het leefbaarheidsplan, op langere termijn, 
   in overleg met meerdere gemeenten. Simone heeft voorgesteld om al iets te 
   doen met de hoop aarde, of daar al niet gebruik van kan worden gemaakt voor
   een deel van het bewegingsparcours. De gemeente gaat kijken of dit al 
   mogelijk is.
   Bij de bewonersavond zal Nico van Diepen aanwezig zijn, Joost komt met een 
   alternatief plan. De dorpsraad/werkgroep zal met een uitgewerkt plan moeten 
   komen voor de dorpstuin welke gedragen wordt door de inwoners. 40% Van de
   kosten worden door de gemeente betaald, 60% komt voor de verantwoording 
   van het dorp. Voor het onderhoud van de dorpstuin zal er ook aan een 
   inspanningsverplichting (onderhoudsgroep vrijwilligers) moeten worden 
   voldaan. 

   Er is wel een nieuwe afspraak gemaakt over het onderhoud van het park. 
   Op dit moment wordt er maar 1 keer per jaar onderhoud uitgevoerd. 
   Dit zal nu wijzigen in 3 á 4 keer per jaar.

* Openbaar vervoer
   Er is een reactie binnen gekomen van de buurbus. Er wordt aangegeven dat 
   het niet mogelijk is om onze wens te realiseren i.v.m. een toename van de 
   rijtijd van 20 minuten. Op dit moment lijkt het niet te gaan lukken om het 
   Openbaar Vervoer terug te krijgen, echter heeft het College van Medemblik in 
   2014 zich uitgesproken over het behoud van openbaar vervoer in Zwaagdijk-
   West. Hier hebben we verder niets meer over gehoord. 
   De Belbus blijkt echter nog actief te zijn, hier zal bij Karin informatie over 
   worden gevraagd (+ informeren behoud vervoer College actie: Simone). 
   Vanuit WelzijnPlus is er openbaar vervoer vanaf 65+ zonder indicatie. 

* Herinrichting Balkweiterhoek
   De werkgroep komt deze week bijeen om te bespreken wat we nu vinden van 
   de ontwerpen die op tafel liggen en hoe nu verder te gaan.

* Zevenhuis
   Geen nieuwe ontwikkelingen.

Thema-avonden
Op korte termijn wil de dorpsraad een tweetal bewonersavonden organiseren 
met de onderwerpen: herinrichting Balkweiterhoek en Woningbouw/Park.
De optie voor de “Herinrichting Balkweiterhoek” staat nu op vrijdag 29 
november. Het is nog niet bekend of dit de gemeente ook schikt, dit moet nog 
even worden afgewacht. 



Voor de overige bewonersavond zal er gekeken worden voor een avond in januari
(actie, beschikbaarheid zaal: Carla). 
Voor de bewonersavond zullen de dorpsraad en de betreffende werkgroepen 
bijeen komen om de opzet van deze avonden te bespreken (actie: Carla).
Peter geeft al een aantal vergaderdata door, eerst volgende vergadering zal zijn 
6 januari en dan op 2 maart de jaarvergadering. Het thema voor de 
jaarvergadering zal energietransitie zijn. 

Tevens geeft Peter aan zijn functie binnen de dorpsraad, na 17 jaar, te willen 
beëindigen. Door diverse werkzaamheden en bezigheden is het niet meer te 
combineren. Door een aanpassing in de taakverdeling zal de dorpsraad 
bijeenkomen in december (actie: Carla).

Rondvraag
Geen rondvragen.

Afsluiting
Een ieder wordt bedankt voor zijn/haar aanwezigheid. De volgende openbare 
vergadering zal zijn op maandag 6 januari 2020.



Actielijst n.a.v. dorpsraadvergadering 4 november.

* Giel, Simone, Carla:
   - Aanwezig bij overleg gemeente 11 november.

* Simone:
   - Contact opnemen met Karin, voor informatie over de Belbus en het in 2014 
      genoemde behoud openbaar vervoer in Zwaagdijk-West, door college 
      gemeente Medemblik.
 
* Giel:
   - Brief aan Provincie i.v.m. plaatsing kunstwerk. 
 
* Carla:
   - Beschikbaarheid grote zaal Wildebras informeren voor januari.
   - Bijeenkomst afspreken met dorpsraad/werkgroepen over opzet 
      Bewonersavonden.
   - Datum afspreken voor overleg in december voor thema-jaarvergadering en 
      taakverdeling bestuur.


