Dorpsraadvergadering 3 februari 2020
Aanwezig: Gerard Sneek, René Tigchelaar, Cees Diekman, Peter van Langen, en
Giel Nijpels.
Afwezig met kennisgeving: Carla Dekker en Gerard Hogeboom, Simone Keijzer.
Opening
De voorzitter heet iedereen welkom.
Notulen en actiepunten 6 januari 2020
Geen op- en/of aanmerkingen.
Post en Mededelingen
Post




















Brief gemeente Hoorn: Omgevingsvergunning Zevenhuis gegeven.
Mails van Piet Meester over omgevingsvergunning Zevenhuis
Concept acte Vrienden van Meester Derrikspark; Actus Notarissen.
Passeren van de acte.
Declaratie opstellen Vrienden van Meester Derrikspark.
Mailwisseling Giel en Eelco Mulder i.v.m. Westfrisiaweg.
Notulen dorpsraad Nibbixwoud.
Informatie omgevingsvergunning aanvraag Zevenhuis.
Presentatie woninginbraken; Mark Hopman.
Storing aan de openbare verlichting reactie; Sven Frantzen
(gemeente).
Kernvisies van Wognum en Wervershoof; Karin Kaag.
Bevestiging ontvangst aanvraag gesprek i.v.m. de Kromme Leek;
Anneke van der Meer.
Samenvatting overleg woningbouw; Giel
Informatie besluitvorming Zevenhuis Fineart/Imming; Arthur Helling.
Inwonersaantallen hernieuwd; Karin Kaag.
Vraag van bewoner over opening fietssluisje (tussen Klokkeweit en
Balkweiterhoek).
Aantal reactie’s van dorpsraden op de uitnodiging voor gezamenlijk
overleg i.v.m. plaatsing windmolens.
Uitnodiging tot overleg met ZCWF i.v.m. Sunvest en zonneweide; Rein
van Straten.

Werkgroepen
Zevenhuis:
Giel heeft bezwaar geschreven. Geen wijzigingen en Giel zal het aangetekend
opsturen. Na een week zal hij die ook aan de redactie van het NHD sturen.
Gerard heeft er voor gezorgd dat 12 omwonenden ook een bezwaarschrift
hebben gemaakt. Ook die zal Giel aangetekend versturen (actie).
Energietransitie:
Er is vanuit de gemeente een brief verspreid onder inwoners i.v.m.
duurzaamheid. Giel vertelt wat de avond inhield. Een keuze tussen drie
strategieën en men noemt dat inspraak van de bevolking. Naar aanleiding

daarvan hebben wij de andere dorpsraden gevraagd om op 10 februari naar het
gemeentehuis te komen om ons te beraden over actie. Belangrijkste is dat de
600 meter afstand tussen windmolens en woningen wordt losgelaten (actie).
Openbare ruimte:
Simone en Cees hebben veel contact met de gemeente Medemblik (Nico van
Diepen en andere) gehad. Bas Dekker heeft hen goed geholpen voor het
ontwerp. Cees en Simone hebben Martin Bruin en Erik Sijm er ook bij betrokken.
Er is een tekening gemaakt waar Cees uitleg over geeft. Uitslag van de
grondmonsters nog steeds niet binnen.
De bedoeling is de fruittuin zo snel mogelijk neerzetten. Er wordt overleg
gepleegd tussen Karin Kaag en Cees en Simone om een budget van 5000 euro
wat voldoende is, te verkrijgen. In de tweede fase het hondenuitlaat gebied.
Verzoek van Cees en Simone om tijd in te ruimen voor dit bij de jaarvergadering.
Voor het bewegingstraject is er contact met sport2play. Er komen uiteindelijk
voor de jaarvergadering twee folders, één met informatie over het park en een
uitnodiging voor de jaarvergadering.
Openbaar vervoer:
Cees meldt dat de burgemeester met Zeilemaker heeft overlegd om te
onderzoeken om waar de witte vlekken zijn van het openbaar vervoer.
Woningbouw:
Geen nieuwe ontwikkelingen. Het wordt een thema op de jaarvergadering en
daarbij zijn uitgenodigd: Frank Nannings USP, Niels Gieling RAD architecten, Dick
Olie, makelaar in Hoorn.
Zorg en Welzijn:
Zie kernagenda.
Herinrichting Balkweiterhoek:
Peter heeft contact gehad met Remco Wint en een week later zijn de
starenmakers aan de gang geweest en de midden kuil is weggehaald en verder
blijft het allemaal niet best. Voor deze vergadering zo worden gemeld hoe
Prommenz plan wil voorleggen, maar daar is nog niets van gehoord.
Kromme Leek:
Overleg met de gemeente tussen Anneke van der Meer (gemeente Medemblik)
en Gerard en Giel. Men wil van ons een soort beleidsplan van de stukjes langs de
kromme leek. Men gaf aan geen contact te kunnen krijgen met de provincie.
Giel heeft van de provincie twee mails (van dhr. Eelco (C.H.) Mulder) gehad dat
men na nadere uitleg ambtenaren er op zal zitten die weer contact met ons zal
opnemen.
Jaarvergadering
Jaarverslag, financieel jaarverslag, bestuurswisseling, park en woningbouw.
Naar aanleiding van de bestuurswisseling meldt Cees dat hij zijn lidmaatschap
had opgezegd. Hij stopt als lid van de dorpsraad maar gaat wel door met de twee
commissies. Gerard en Renè stemmen toe om tot de dorpsraad toe te treden en
worden als nieuwe leden van de dorpsraad voorgesteld bij de jaarvergadering.

Thema-avonden
Er staan weer diverse thema-avonden op de planning. Margreet wil daarbij
helpen. Gaat naar de volgende reguliere vergadering begin april en dan ook
Margreet vragen te komen (actie Giel).
PR
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. Renè legt uit dat oorspronkelijk het was bedoelt
om ook gelden binnen te krijgen over het park, maar Cees en Simone vinden dat
geen goed idee. Wel gaan Giel en Renè overleggen over hoe wij de PR van de
dorpsraad kunnen verbeteren (actie).
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).

