
Jaarverslag dorpsraad Zwaagdijk-West 2019.

De dorpsraad Zwaagdijk-West had in 2018 zes leden; Peter van Langen (voorzitter), 
Carla Dekker en Giel Nijpels (secretariaat), Steve Wijnberg (penningmeester), Cees 
Diekmann en Gerard Hogeboom (leden). 

De dorpsraad heeft zes openbare vergaderingen. Het bestuur heeft daarnaast zesmaal
een besloten overleg gehad. Er zijn diverse overleggen geweest met de ambtenaren 
van de gemeente Medemblik. Zo is er gesproken over de uitvoeringsagenda, de 
afspraken die in 2018 zijn gemaakt over wat er in Zwaagdijk-West zou moeten 
gebeuren. Ook is er gesprekken geweest over een goede jeugdhulp en ouderenzorg 
en efficiency en integratie WMO zorg met andere zorgdomeinen. Dit zal in 2020 
worden voortgezet. Er is overleg geweest over de ontbrekende geluidswal ter hoogte 
van de Balkweiterhoek en wat er moet gebeuren met de kassen achter de 
Balkweiterhoek. Dit gebied is eigendom van de provincie en met veel moeite is er voor
2020 gesprekken gepland over de definitieve bestemming hiervan.  
De thema-avonden werden samen met de bibliotheek commissie georganiseerd, welke
onder de verantwoordelijkheid van de dorpsraad functioneert. In 2019 is er een thema
avond georganiseerd over veiligheid en over de dorpsvisie. Beide avonden werden 
druk bezocht. In 2019 is er de Regionale Energietransitie Strategie gepresenteerd. 
Hieruit blijkt dat men 120 -150 grote windmolens wil realiseren in West-Friesland 
waarbij is gesteld dat de norm van 600 meter tot woningen kan worden losgelaten. 
Daarop heeft de dorpsraad het initiatief genomen voor een overleg met alle 
dorpsraden in de gemeente Medemblik om met een gezamenlijk standpunt hierover te
komen. In de kern komt het er op neer, dat de dorpsraden vinden dat de lokale 
bevolking meer moet worden gehoord en dat het loslaten van de afstand van 600 
meter tot aan een windturbine onaanvaardbaar is.   

In de dorpsvisie waren een aantal doelen geformuleerd voor de korte termijn:
- Een stoep van de school tot aan de Balkweiterhoek: dit is gerealiseerd.
- De herinrichting van de Balkweiterhoek: een commissie van de dorpsraad heeft 

zich daarmee bezig gehouden en er zijn diverse gesprekken geweest met de 
gemeente Medemblik en met de woningbouwvereniging de Wooncompagnie. Er 
ligt een nieuw voorstel van een projectbureau die door de gemeente Medemblik
is ingeschakeld. 

- Woningbouw in Zwaagdijk-West: Er zijn diverse besprekingen geweest over 
woningbouw in Zwaagdijk-West. Uiteindelijk zal op de jaarvergadering daarvan 
verslag worden gedaan en de mogelijkheden worden besproken met de 
inwoners van Zwaagdijk-West.

- Blijvend bezwaar maken tegen hoogbouw op bedrijventerrein Zevenhuis. De 
dorpsraad heeft actie gevoerd tegen hoogbouw op het bedrijventerrein 
Zevenhuis. Er is ingesproken op een commissie vergadering van de gemeente 
Hoorn en uiteindelijk is een bezwaarschrift ingediend nadat er een 
omgevingsvergunning was toegestaan voor de bouw van een 15 meter hoog 
bedrijfsgebouw op een gebied waar volgens het bestemmingsplan maximaal 10 
meter is toegestaan. 

- Realiseren van openbaar vervoer in Zwaagdijk-West: er is overleg geweest met 
de provincie en Connexxion, daar is, tot nu toe, geen voortgang geboekt. De 
commissie onderzoekt samen met de gemeente of in de toekomst een buurtbus
kan worden opgezet, bijv; tussen station Hoorn en nieuwe zwembad 
Wervershoof.

- Renovatie meester Derrikspark. Er is een commissie vanuit dorpsraad en 
gemeente om tot planvorming te komen. De commissie heeft een plan aan de 
gemeente Medemblik voorgelegd, en is onderwerp van overleg. Hierin worden 



zo  mogelijk ook beweegtoestellen meegenomen. Het plan is onderdeel van de 
jaarvergadering.

- De dorpsraad heeft in 2018 er voor gezorgd dat de gemeente met het bestuur 
van de Wildebras in gesprek ging over de vernieuwing van het speelterrein bij 
de Wildebras. De speeltuin is afgelopen jaar vernieuwd opgeleverd. 

Er is best veel bereikt in het jaar 2019, maar er zijn nog een aantal zaken die nog 
moeten worden gerealiseerd. Het komend jaar 2020 zal de dorpsraad zich weer 
inzetten om die doelen te realiseren. De dorpsraad weet zich gesteund door veel 
inwoners van het dorp wat ons werk zinvol en belangrijk maakt.  


