Dorpsraadvergadering (besloten) 2 december 2019
Aanwezig: Peter van Langen, Gerard Hogeboom, Cees Diekmann, Simone
Keijzer, Giel Nijpels en Carla Dekker.
Sunvest presentatie: Jeroen Schmaal en Joël Nolten, Sjaak Jong.
Opening
De voorzitter heet iedereen welkom.
Notulen en actiepunten 4 november
Peter heeft contact gehad met het Tim. Er zal een gezamenlijk overleg komen op
18 november (19:30 uur). De doelstellingen voor het gesprek zal Giel opstellen
en rondsturen via de mail (actie).
Verder geen op- en of aanmerkingen.
Post en Mededelingen
Post
- Uitnodiging tot gesprek kernagenda; Karin Kaag
- Informatie van Abma Scheurs over het wijzigen van de statuten en ANBIstatus.
- Informatiebijeenkomst Zevenhuis 25 november.
- Info opbouwmedewerker; Loes Kamma.
- Informatie over aanvraag ANBI-status; Actus Notarissen.
- Uitnodiging bijeenkomst Sportakkoord januari 2020.
- Reactie Remco Wint, herinrichting Balkweiterhoek.
Mededelingen:
Giel heeft contact gehad met de notaris. Deze geeft aan dat een ANBI-status niet
risicovrij is en wordt geadviseerd voor de dorpsraad. De belastingdienst zal dit
waarschijnlijk ook niet accepteren.
Giel zal een voorstel sturen, voor de wijziging van de statuten. Aan een ieder om
die te lezen en akkoord te geven (Giel: actie).
Het fietspad dat gemeente Hoorn door wil trekken naar de Zwaagdijk, vanaf
Zevenhuis, valt onder de gemeente Medemblik. Giel heeft de informatie
doorgestuurd naar de gemeente en zal hierover nog in overleg gaan met Piet
Meester (actie).
Presentatie Sunvest zonneweide
Jeroen Schmaal en Joël Nolten van Sunvest zijn aanwezig om een toelichting te
geven over het plan een zonneweide te realiseren in Zwaagdijk-West.
Sunvest wil plm. 5 ha agrarische grond huren, voor een tijdsduur van 25 jaar
van Sjaak Jong, voor het realiseren van een zonneweide. Er is een principe
verzoek ingediend om verder te kunnen met de vergunningsaanvraag.
Om aan de eisen van de gemeente te voldoen moet men rekening houden met
meerdere zaken zoals o.a. de landschappelijke inpassing (zo min mogelijk
zichtbaar van de openbare weg), de bodem moet kwalitatief goed blijven en er
moet natuur ontstaan.
Vanuit de dorpsraad wordt er aangegeven dat we het landschap aan de kant van
de Kromme Leek willen behouden en dat er rekening wordt gehouden met de

afgesproken afstand van de Kromme Leek tot de zonneweide (40 meter?, de
exacte afstand zal nog nagevraagd worden).
Sunvest noteert dit en zal rekening houden met deze afspraak.
De inwoners krijgen een mogelijkheid om in de zonneweide te investeren en de
energie geleverd te krijgen. Deze constructie moet nog worden uitgewerkt.
Als Sunvest voldoet aan alle eisen/vergunning en onderzoeksrapporten gaat men
ervan uit dat de aanleg van de zonneweide over twee jaar van start gaat.
Sunvest zal een verslag maken over de toelichting en zal dit toesturen en
ontvangen graag een reactie hierop.
Werkgroepen
Zevenhuis: zie mededelingen.
Openbare ruimte:
De werkgroep wil graag weten hoe de dorpsraad de plannen voor het park vindt.
De dorpsraad geeft aan dat het een leuk plan is, de kosten zijn echter hoog. Een
mogelijk oplossing hiervoor is het oprichten van een stichting met een ANBIstatus, met minstens drie bestuursleden. Het voorstel is vanuit de dorpsraad om
het opstarten van de stichting te financieren.
Andere mogelijkheden om de kosten te verlagen:
- Gerard stuurt informatie naar Simone, over de subsidie vanuit de Provincie,
voor bepaalde beplanting (actie).
- Tegenofferte vanuit werkgroep, mogelijk kan het goedkoper dan de gemeente
begroot.
- Er wordt een aanvraag gedaan bij de dorpsveiling voor een bijdrage voor de
herinrichting (actie Peter).
Simone heeft een kerstkaart ontworpen om de plaatselijke bedrijven te
benaderen voor een donatie. Met een toevoeging van het plan zal dit bezorgd
gaan worden. Een suggestie is om Chris Beasjou te vragen om te helpen bij de
opmaak hiervoor.
Om de bewoners meer te betrekken en te informeren zullen er diverse sociale
media worden opgezet. Simone levert een stukje voor de website (actie).
De leverancier voor bewegingsapparatuur wordt uitgenodigd om een presentatie
te geven tijdens de informatieavond.
Openbaar vervoer:
Het blijkt dat er meer dorpen zijn zonder OV, een raadslid zal bekijken welke
dorpen dit zijn en bekijken of het mogelijk is gezamenlijk een buurtbus op te
richten. De burgemeester heeft aangegeven via social media de behoefte te
inventariseren in Zwaagdijk-West. De werkgroep gaat opnieuw contact opnemen
met Menno Boersma.
Energietransitie:
Geen nieuwe ontwikkelingen.
Zorg:
Eerder was er nog geen opbouwmedewerker werkzaam bij de gemeente. Op dit
moment is er een nieuwe opbouwmedewerker aangenomen. Als de 2 e

opbouwmedewerker er is zullen we uitgenodigd worden voor gesprek vanwege
de verdeling van de regio.
Herinrichting Balkweiterhoek:
Er is een reactie gekomen op onze wensen, de gemeente zal deze aanpassingen
bespreken met Prommenz en dit terugkoppelen naar de werkgroep. Ze geven
aan dat vervanging van de straatverlichting niet mogelijk is.
Woningbouw:
Geen nieuwe ontwikkelingen.
Taakverdeling bestuur
De bestuurswijziging moet bij de Kvk moet nog aangepast worden.
We moeten nadenken wie zich beschikbaar stelt, dit wordt verder besproken in
januari.
Rene is hiervoor gevraagd om toe te treden aan het bestuur, hier is nog geen
antwoord op gekomen.
Thema-avonden
Wordt meegenomen naar de volgende vergadering.
Rondvraag
Er zullen kerstkaarten worden rondgebracht voor alle inwoners (actie: Carla).
Afsluiting
De volgende (openbare) vergadering zal zijn op 6 januari 2020.

