
(Besloten) Dorpsraadvergadering 7 april 2020

Aanwezig: Giel Nijpels, Gerard Hogeboom, Simone Keijzer, Gerard Sneek, René 
Tigchelaar, Carla Dekker

Opening
De voorzitter heet iedereen welkom.

Notulen en actiepunten 3 februari
Simone vraagt of er al een overleg is geweest i.v.m. de geluidswal. Dit is nog 
niet gebeurd omdat er nog onbekend was wie de eigenaar is van het stuk grond 
gelegen naast de oprit. Ondertussen is het duidelijk dat de grond in bezit is van 
de Provincie. De Provincie zal laten weten wie de contactpersoon is. Zodra dit 
bekend is kan er in overleg worden gegaan.

Giel geeft aan dat de aanpassingen bij de Kamer van Koophandel geregeld zijn.

Gerard gaat nog contact gehad met Steve i.v.m. de boekhouding (actie: Gerard
H.).

Er is een bijeenkomst geweest i.v.m. windmolens op 10 februari, hier waren 10 
kernraden aanwezig. Alle aanwezigen hebben laten weten het schandelijk te 
vinden dat dorpsraden en inwoners niet betrokken en geïnformeerd zijn en 
hebben aan gegeven dat men zich moet houden aan de 600 meter afstand vanaf 
woningen. I.v.m. Corona verviel de bijeenkomst van 23 maart. 

De bibliotheek had een bijeenkomst ingepland maar deze vervalt i.v.m. de 
huidige situatie.

Post en Mededelingen

Post
 Opgave interesse woningbouw (senioren); inwoner.
 Reactie jaarvergadering; inwoner.
 Opgave interesse medewerking park; inwoner.
 Bijeenkomst trend in beweging, 31 maart te Venhuizen; Dorpswerk NH.
 Opgave interesse woningbouw (starters); inwoner.
 Reactie van USP i.v.m. aanvraag meerdere brochures.
 Uitnodiging concept beleid huisvesting buitenlandse werknemers.
 Uitnodiging en informatie over regionale energiestrategie Noord Holland

Noord; Duurzaam Medemblik.
 Bijeenkomst klankbordgroep zonnepark Zwaagdijk 369; Karin Meijer 

(juridisch specialist vergunningen omgevingszaken).
 Afzeggingen van alle bijeenkomsten i.v.m. Corona.
 Reactie op uitnodiging voor gesprek over woningbouw; John Dekker 

(gemeente Medemblik).
 Informatie voor vragen en hulp i.v.m. Corona; Karin Kaag.
 Concept zienswijze GroenLinks Provinciale omgevingsverordening NH 

2020, Kromme leek gebied; Ria Manshanden.
 Reactie op bovengenoemde; Jan Kempenaar.
 Opgave interesse woningbouw (starter); inwoner.
 Reactie zorgen en voortgang park; Karin Kaag.



Mededelingen: 
Geen mededelingen.

Werkgroepen

Zevenhuis: 
Het bezwaar tegen Zevenhuis loopt op dit moment. Een aantal inwoners 
(bezwaarmakers) hebben een machtiging afgegeven zodat Giel als woordvoerder
kan optreden. Er is een reactie van gemeente Hoorn gekomen met daarin de 
regeling waarbij men niet hoger zal gaan bouwen mits er dringende redenen zijn.
Omdat dit vrij breed gezien kan worden geeft Giel aan hier toch opnieuw 
bezwaar tegen te willen maken en te verzoeken om het oorspronkelijke 
bestemmingsplan te wijzigen. De bestuursleden gaan hiermee akkoord. 

Energietransitie:
Er zijn twee verschillende onderwerpen, te weten;
1. Aanleg van zonneweide Zwaagdijk 396.
Firma Sunvest wil een zonneweide aanleggen van 6 ha voor 25 jaar. Er is een 
landschappelijke inpassing tekening gestuurd waaruit blijkt dat er geen rekening 
is gehouden met de wettelijke regels v.w.b. de afstand tot de Kromme Leek (45 
meter van de oever mag er niet worden gebouwd). Er is vanuit de dorpsraad een
bezwaar gestuurd omdat we willen dat deze regels worden gevolgd. Ook is er 
contact geweest met Piet Meester, van de gemeente Medemblik, welke Sunvest 
ook heeft gewezen op dit feit. 

2. Zonnecoöperatie West-Friesland.
ZCWF is een is een vrijwilligersorganisatie (door gemeente Medemblik en 
Sunvest benaderd) zonder winstoogmerk die zich inspant om zonnepanelen op 
andermans daken te plaatsen om burgers in West-Friesland, die om welke reden 
dan ook, geen zonnepanelen op eigen dak kunnen laten plaatsen met behulp van
de postcoderoos methode toch gebruik te kunnen laten maken van duurzaam 
opgewekte energie. Vanuit bewoners vragen ze 50% participatie maar het is nog 
onduidelijk wat dat precies inhoudt en in hoeverre inwoners hiervan gebruik 
kunnen maken. 
Deze coöperatie heeft de dorpsraad benaderd en wil graag in gesprek. Dit 
gesprek zal plaatsvinden na de Corona crisis (actie: Giel). 

Openbare ruimte:
De werkgroep geeft aan teleurgesteld te zijn in het aantal inwonersreacties en 
het wisselende karakter hiervan. 
Karin heeft een voorstel gedaan, Giel en Simone nemen contact op met Karin 
voor een video-overleg over nu verder en duidelijke afspraken maken(actie). 
Tot nu toe is er vanuit de gemeente geen contact opgenomen met de commissie,
alle initiatieven komen vanuit de commissie. 
Simone gaat informeren bij de dorpsraad Wervershoof hoe het proces daar 
verloopt i.v.m. een bewegingsparcours (actie).

Openbaar vervoer:
Geen nieuws



Woningbouw: 
Frank Nannings heeft contact gezocht met omwonenden en is in gesprek gegaan 
met deze inwoners. Ook is er contact geweest met een aangrenzende fruitteler 
over de afstand tussen de fruittuin en de mogelijke bouwlocatie. 
Giel zal binnenkort contact hebben via een video-overleg met John Dekker en 
Michel Driessen over de woningbouw in Zwaagdijk-West. De datum/tijdstip is nog
niet bekend.

Zorg en Welzijn: 
Geen nieuws.

Herinrichting Balkweiterhoek: 
De werkgroep heeft een voorkeur uitgesproken over een ontwerp en hierin nog 
aanpassingen doorgegeven aan de gemeente. Prommenz (ingenieursbureau) 
heeft dit verwerkt in het ontwerp. Na de Corona situatie zal er een overleg 
plaatsvinden met de gemeente over de invulling van de informatieavond voor de 
bewoners van de Balkweiterhoek. 
De gemeente kwam nog met de vraag of we als dorpsraad willen inventariseren 
wie er behoefte heeft aan glasvezel. Echter vinden we dat niet aan de dorpsraad 
om deze taak op ons te nemen. 

Kromme Leek: 
Na veel onduidelijkheid is er eindelijk bekend wie/welke gronden in bezit heeft. 
Het terrein aan het begin van de Zwaagdijk (bij rotonde) en het voormalige 
bedrijf van De Boer is van de provincie. Eén stuk in het dorp (bij het fietspad 
“Over de Leek”) is van de gemeente maar wordt verpacht, na dit tijdsbestek zal 
het in zijn geheel worden verkocht. Een ander stuk grond is in particulier bezit. 
Gerard H. gaat nogmaals contact opnemen met de gemeente (actie: Gerard 
H.).

PR
René stelt voor om mensen te stimuleren een snelkoppeling te plaatsen op de 
mobiel naar de website van de dorpsraad. Hij zal hier een uitleg voor opstellen 
en dit zal geplaatst worden in de nieuwsbrief die we eenmalig gaan verspreiden 
huis aan huis (actie: René).
In deze nieuwsbrief zullen ook de werkgroepen een update geven, als ook 
informatie over de buurtpreventieapp. Simone vraagt bij Chris na of hij wil 
meehelpen met de opmaak.

Betrokkenheid inwoners, buurtpreventieapp
Zie PR. 

Overleg arbeidsmigranten
Het gezamenlijke overleg met dorpsraden (eventueel inwoners) en gemeente 
over “concept beleid huisvesting buitenlandse werknemers” is uitgesteld i.v.m. 
Corona. Echter wil de dorpsraad wel in overleg, via videocall (actie: Giel, René 
en Carla). Giel neemt contact op met de gemeente voor datum/tijd (actie).



Subsidieaanvraag 2021
Gerard H. en Giel zullen deze subsidieaanvraag indienen. Tevens zal er een 
rooster van aftreden volgens de statuten worden opgesteld (volgende 
vergadering). (actie)

Rondvraag
Simone
* Is er overleg geweest tussen Giel en Irella? Hoe staat het  
   Wildebrasbestuur tegenover de herinrichting van het park?
- Er is telefonisch contact geweest maar er is niet gesproken over de 
   herinrichting van het park. Giel zal dit in het volgende contact 
   bespreken (actie).
* Is het een idee om vanuit de dorpsraad meer betrokkenheid te tonen in 
   geval van “lief en leed”. Als voorbeeld Hans van Dijk die Taalheld 2019 
   is geworden. 
- Er is niet altijd bekend wat er speelt in het dorp maar als dorpsraad 
   zullen we per situatie kijken wanneer dat nodig is en wat we hierin 
   zouden kunnen betekenen. 

Carla
* Is er een sleutel voor de Wildebras?
- Voor zover bekend is er nog geen sleutel beschikbaar voor de dorpsraad,  
  Carla doet navraag bij Peter (actie).

Afsluiting
De voorzitter bedankt een ieder voor zijn/haar aanwezigheid. De vorm van de 
volgende vergadering is nog niet bekend, i.v.m. Corona, maar staat gepland voor
11 mei.  


