Dorpsraadvergadering 6 januari 2020
Aanwezig: Gerard Sneek, Margreet Kramer, Pierre de Wit, Margriet Ursem, Moni
Vertelman, Martijn Beerepoot, Marja de Jong, René Tigchelaar, Siem Zeilemaker
(PWF). Peter van Langen, Gerard Hogeboom, Simone Keijzer, Giel Nijpels en
Carla Dekker.
Afwezig met kennisgeving: Cees Diekmann
Opening
De voorzitter heet iedereen welkom.
Notulen en actiepunten 2 december
Alle bestuursleden gaan akkoord met wijzigingen van de statuten. Giel
ondertekent dit bij de notaris (actie).
De gemeente Medemblik houdt vast aan hun eerdere standpunt (geen akkoord)
over het fietspad dat gemeente Hoorn had ingetekend van Zevenhuis naar de
Zwaagdijk.
Pierre vraagt hoe de dorpsraad staat in de aanleg van een zonneweide in
Zwaagdijk. De dorpsraad geeft aan dat dit een privé kwestie betreft waarin er
geen standpunt wordt aangenomen. We zijn alleen geïnformeerd. Wel hebben we
aangegeven dat men zich behoort te houden aan de 40 meter afstand tot de
Kromme Leek welke beschreven is in de visie van de Kromme Leek.
(Carla aanpassen Sunvest verslag; actie).
Post en Mededelingen
Post















Terugkoppeling en verslag bijeenkomst 11 november raad en
kernraden; gemeente.
Uitnodiging kernvisies 16 december; gemeente.
Gespreksverslag Sunvest.
Nieuwsbrief Dorpswerk NH.
Reactie van Microsoft Empowerment Fund.
Agenda en uitnodiging kernagenda overleg; Karin Kaag.
Info over informatieavonden Energieneutraal West-Friesland.
Informatie over de regiokortingskaart.
Folder jeugdhulp en wijkteam; Loes Kamma.
Stand van zaken i.v.m. Zevenhuis; wethouder Helling.
Samenvatting kernagenda overleg; Kernen.
Dorpswerk NH uitnodiging samenwerken met jongeren voor een vitaal
dorp.
Inwoner, verlichting Zwaagdijk (Carla stuurt mail naar gemeente,
inwoners kunnen dit het beste ook zelf doorgeven aan gemeente. Giel
stelt format op v.w.b. verlichting; actie).

Mededelingen:
Giel geeft aan dat we informatie hebben ontvangen over het wijkteam en
jeugdzorg. Deze flyers zijn onleesbaar qua informatieverstrekking en wil graag
dat hier eens naar gekeken wordt. (Giel stuurt flyers door naar Siem; actie).

Verslag kernagenda
Zie bijlage: kernagenda verslag.
Werkgroepen
Zevenhuis:
Er is toezegging vanuit de gemeente door Piet Meester voor juridische bijstand,
Giel zal binnenkort contact met hem opnemen (actie).
Energietransitie:
Er is vanuit de gemeente een brief verspreid onder inwoners i.v.m.
duurzaamheid. Er blijkt echter een veel te klein aantal plekken beschikbaar te
zijn voor belangstellenden. Siem gaat hier navraag naar doen.
De werkgroep zal binnenkort een overleg plannen.
Openbare ruimte:
Meester Derrikspark: Er is nog geen uitslag van het grondmonster ontvangen, er
is wel een schouw geweest en er is een tekening gemaakt door Joost welke hij
heeft doorgestuurd naar de groendeskundige van de gemeente. Deze zal een
nieuwe/aangepaste tekening maken v.w.b. de dorpstuin.
René biedt aan om persoonlijk langs de bedrijven in Zwaagdijk-West te gaan.
Uitslag grondmonster Karin nog doorgeven, Schouw geweest.
Er wordt afgesproken gezamenlijk met Karin Kaag in gesprek te gaan over het
proces (actie: werkgroep, Giel en Carla).
Openbaar vervoer:
Siem geeft aan dat er een behoefte is bij de kernen Twisk en Wervershoof om de
bereikbaarheid van het nieuw te bouwen zwembad te vergroten. Daar willen ze
een vorm van openbaar vervoer starten, mogelijk dat daar ook een optie ligt
voor Zwaagdijk-West.
Burgemeester Streng had aangegeven dat hij via sociale media de behoefte zou
peilen, echter is dit nog niet gebeurd. Siem zal dit navragen en het de werkgroep
laten weten.
Woningbouw:
Geen nieuwe ontwikkelingen. Er wordt een thema-avond ingepland.
Zorg en Welzijn:
Zie kernagenda.
Herinrichting Balkweiterhoek:
Het wachten is op dit moment op een reactie vanuit de gemeente n.a.v. de
ingestuurde punten vanuit de werkgroep. Dit zou doorgestuurd worden naar
Prommenz.
Er is wel gekeken naar het tijdelijke wegdek in de Balkweiterhoek. Er zullen
spoedig herstelwerkzaamheden worden uitgevoerd.
De uitvoering van de herinrichting blijkt opgeschoven te zijn naar het najaar.
Peter neemt dinsdag contact op met Remco (actie).
Kromme Leek:
Geen nieuws. Giel zal navraag doen en contact opnemen met
gemeente/provincie over bepaalde stukken grond langs de Kromme Leek
(actie).

Wijzigen doel stichting
Al besproken
Goedkeuring aanvraag budget
De subsidieaanvraag, van €1500,-, is bevestigd door de gemeente en akkoord
bevonden.
Taakverdeling bestuur
René en Gerard willen toetreden tot de dorpsraad als lid.
Thema-avonden
Er staan weer diverse thema-avonden op de planning. Margreet wil daarbij
helpen.
Carla vraagt beschikbaarheid zaal na voor de jaarvergadering begin maart en
februari (actie).
Op één van de thema-avonden zal er ook navraag worden gedaan naar de
geluidsoverlast die inwoners ervaren van de Westfrisiaweg.
De thema-avonden worden concreter besproken op de volgende vergadering.
PR
Carla vraagt een extra beheerder voor de Buurtpreventie-app. Simone geeft aan
dit te willen doen.
I.v.m. 350 jaar Zwaagdijk wordt er gedacht aan het opmaken van een fotoboek,
zoals het boek van de kerk jaren terug. Een digitaal fotoboek wordt ook
besproken, meer aantrekkelijk voor jongeren. Dit onderwerp wordt meegenomen
naar de volgende vergadering.
Rondvraag
Geen rondvraag.
Afsluiting
De voorzitter bedankt een ieder voor zijn/haar aanwezigheid. De volgende
openbare vergadering zal de jaarvergadering zijn (3 maart 20:00 uur).

