
Dorpsraadvergadering 7 oktober 2019

Aanwezig: Giel Nijpels, Gerard Hogeboom, Simone Keijzer, Carla Dekker, Co 
Peerdeman, Martha Baesjou, Chris Baesjou, Marina Conijn, Ben Vriend, Marja de 
Groot, Simon Blokker, Rob Houtsma, Wendy Groot-Houtsma.

Afwezig met kennisgeving: Peter van Langen, Cees Diekmann, Tom Beerepoot 
(VVD), Claudia Selders (CDA).

* Opening
Alle aanwezigen worden verwelkomt.

* Notulen 2 september+actiepunten
De statuten zijn gewijzigd zodat we juridisch het dorp kunnen vertegenwoordig 
als dit nodig is. 
Er is een brief verzonden naar de media en gemeente Hoorn i.v.m. Zevenhuis, 
hier is nog geen reactie op gekomen.

* Post- en mededelingen
- Informatie over de verzonden brieven (ingekomen stukken voor de raad van 19
   september) i.v.m. Zevenhuis en inspreken; Karin Kaag.
- Wijziging vergaderschema raad; Karin Kaag.
- Visie woningbouw; Martijn Beerepoot (print).
- Verzoek tot toevoeging aan maillijst en whats-appbuurtpreventie; inwoner.
- Nieuwsbrief leefbaarheid kernen; gemeente Medemblik.
- Gepubliceerde stukken van de raad 19 september.
- Kom erbij in Medemblik (diverse activiteiten); Karin Kaag.
- Uitnodiging voor gesprek met gemeente over herinrichting Balkweiterhoek; 
  Remco Wint.
- Bepaal zelf de toekomst van uw dorp/dorpshuis; Dorpswerk Noord-Holland.
- Voor aankondiging kernvisie presentatie 16 december; Karin Kaag.
- Uitnodiging tot interview i.v.m. Zevenhuis TVNH; Marieke Pijlman.
- Ontvangstbevestiging Pas en Aerius, stikstofberekening Zevenhuis.
- Reactie van Pas en Aerius.
- Ontvangstbevestiging Abma Scheurs Notarisen i.v.m. informatie wijzigen 
  Statuten.
- P10 zoekt parels op het platteland; Karin Kaag (evenementen).
- Bevestiging van subsidieaanvraag Microsoft.
- Ontvangstbevestiging email OV.
- Notulen dorpsraad Nibbixwoud.
- Bevestiging aanwezigheid vergadering; Fam. Houtsma. 
- Brief fracties Medemblik naar gemeenteraad Hoorn i.v.m. Zevenhuis1.
- Afzegging van Tom Beerepoot (VVD) en Claudia Selders (CDA).
- Terugkoppeling van Wildebras bestuur n.a.v. aantal vragen vergadering 2 
  September2.
- Uitnodiging “De zin en onzin van elektrisch vervoer” Claudia Selders (16 
  oktober in café Stam te Wognum).
- Stukken raad 10 oktober en commissie 17 oktober; gemeente Medemblik.



1 Voltallige gemeenteraad heeft een brief gestuurd naar Hoorn waar ze aangeven niet 
  eens te zijn met de werkwijze en dat ze er vanuit gaan dat hoorn afstapt van de 
  plannen qua bouwhoogte op Zevenhuis.

2 Simon is aanwezig van het Wildebras bestuur. Hij geeft aan niet te kunnen spreken 
voor 
 het bestuur, alleen informeren. Graag zouden we een evenwaardig en evenredig overleg
 zien waar we gezamenlijk bijeenkomen (bijv. 1x per 2 maanden). Simon geeft dit door 
 aan het bestuur. We hopen een reactie te ontvangen binnen een aantal weken.

* Overleg met eigenaren van de kerk
De dorpsraad heeft de eigenaren uitgenodigd n.a.v. een oproep in het 
Samenspel, welke de nieuwe eigenaars (Rob en Wendy Houtsma) hadden 
geplaatst, om mee te denken over de bestemming.

Rob en Wendy leggen uit dat de intentie is om iets met zorg te realiseren. Op dit 
moment is er overleg geweest met diverse zorgpartijen waaronder “Heeren van 
zorg”. Het plan is om begeleid wonen op te zetten voor plm. 15 licht autistische 
jongeren (plm. 15-30 jaar). De gesprekken met de gemeente zijn nog gaande, 
op 17 oktober is het volgende overleg samen met de zorginstelling.
De bedoeling is dat het gebouw intact blijft, de woonunits worden aan de 
binnenkant gerealiseerd. Rondom de kerk komt er geen nieuwe bebouwing. 
Graag zien ze ook interactie met het dorp door een vrije inloop en bijvoorbeeld 
een expositie in de centrale hal. De toegankelijkheid van de begraafplaats blijft 
behouden, dit is ook verplicht. 

* Oprichten Club/Vrienden van Zwaagdijk-West
Simone geeft aan dat er 67 bedrijven zijn gevestigd in Zwaagdijk-West. Ze heeft 
dan ook navraag gedaan over Anbi-status (fiscaal aftrekbaar) en 
oprichtingskosten om dit te realiseren. Het is vrij gecompliceerd, René geeft aan 
hier in mee te helpen (actie). Giel zal contact opnemen met de notaris om 
inlichtingen te vragen (actie). 

* Werkgroepen: 

Energietransitie: 
Nog bij elkaar komen.

Openbaar vervoer: Contact gehad met Connexxion, het is niet als klacht binnen 
gekomen maar je kunt alleen maar via die commissie een bericht insturen.

Zorg: 
Het format is opgesteld en verzonden naar de gemeente.

Woningbouw: 
Er zal binnenkort een informatieavond worden gehouden om samen met de 
bewoners en betrokken instanties, van scratch af aan een plan op te stellen. 



Herinrichting Balkweiterhoek: 
Gemeente heeft drie plannen opgesteld welke onderling niet veel verschillen, we 
willen daarom in gesprek met het ontwerpbureau zodat er een duidelijk advies 
naar de bewoners kan worden uitgebracht. Binnenkort willen we ook in gesprek 
met de Woningbouw om bij te dragen aan de leefbaarheid van de 
Balkweiterhoek. 

Kromme Leek: 
Format is opgesteld en verzonden naar de gemeente. Het gebied ten Noorden 
van de Zwaagdijk willen we behouden als beschermd gebied. 

Park: 
De resultaten van de grondmonsters zijn er nog niet. De crossbaan in de 
speeltuin gaat niet door, te kort budget. De herinrichting van het park zal 
hopelijk klaar zijn in december 2020 met een uitloop naar begin 2021. Voor het 
onderhoud van de dorpstuin zal er hulp vanuit de inwoners moeten komen.

Zevenhuis:
Morgenavond zal er worden ingesproken door de dorpsraad als ook de gemeente 
Medemblik. We hopen op steun vanuit het dorp. De gemeente Medemblik wil 
juridische bijstand verlenen als dit nodig is. Echter proberen we toch een 
verzekering af te sluiten zodat we juridische hulp kunnen krijgen met expertise. 
Als het nodig is gaat de dorpsraad door tot de raad van state.

* Voorbereiding Thema-avonden
Als dorpsraad willen we de inwoners betrekken en/of informeren. Hiervoor 
organiseren we thema-avonden. 
Zorg (vervalt voor nu).
Kromme Leek (vervalt voor nu).
Er wordt afgesproken dat een aparte avond voor de herinrichting Balkweiterhoek 
wordt georganiseerd als wel een avond voor het park en de woningbouw samen. 
Carla zal over de beschikbaarheid van de grote zaal informeren bij het bestuur 
van de Wildebras (actie).
De invulling van deze avonden zal besproken worden in de volgende 
vergadering.

* Rondvraag
Carla: Hoe kunnen we vergaderingen aantrekkelijker maken voor inwoners.
Is het mogelijk om eerst te starten met vragen van inwoners zodat, als ze willen,
niet de gehele vergadering hoeven bij te wonen? 
- We gaan even bekijken hoe dit op te zetten, inwoners zullen hierover 
geïnformeerd moeten worden. Er wordt wel afgesproken niet elke vergadering 
meer openbaar te houden. De eerstvolgende vergadering zal een openbare 
vergadering zijn, in december staat er, tot nu toe, geen vergadering ingepland. 

Chris: Is het een idee om op het voormalige kassenbedrijf een 
waterbergingsgebied/natuurgebied te realiseren?
- De werkgroep neemt dit mee.

* Sluiting
Een ieder wordt bedankt voor zijn/haar aanwezigheid. De volgende vergadering 
zal zijn op maandag 4 november om 20:00 uur.


