
(Besloten) Dorpsraadvergadering 11 mei 2020

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

Afwezig: Gerard Hogeboom

Opening
De voorzitter heet iedereen welkom.

Notulen en actiepunten 7 april
De boekhouding is bijna geheel over gedragen aan Gerard. Er staan nog wat 
rekeningen open voor de folder van het park en de nieuwsbrief (actie Gerard 
H.). 
Door hogere uitgaven i.v.m. o.a. wijzigen statuten is er weinig ruimte voor 
grotere uitgaven voor de rest van het jaar.

Giel heeft contact gehad met Irella i.v.m. mening van het bestuur over de 
herinrichting van het park. Irella zal dit bespreken met het bestuur.

Via Peter is een een verzoek gedaan bij het Wildebrasbestuur voor een sleutel 
voor de dorpsraad. Hier is verder nog niets over bekend, Carla vraagt dit 
nogmaals aan (actie).

Er zou een overleg komen over concept beleid huisvesting buitenlandse 
werknemers, tot nu toe is er geen nieuw datum bekend.

Giel gaat samen met Gerard H. de subsidieaanvraag 2021 indienen (actie).
 
Er is een rooster van aftreden gemaakt, dit krijgen jullie nog toegestuurd. 
(actie:Carla).

Post en Mededelingen

Post
 Project Wieringerhoek ter inzage; Karin Kaag.
 Reactie op concept brief klankbordgroep; Rein van Straten.
 Brief gemeenteraad Hoorn i.v.m. bouwhoogte Zevenhuis.
 Informatie over de proceswijziging van de RES, regionale 

energiestrategie; Sigrid van der Valk.
 Diverse nieuwsbrieven Dorpswerk NH.
 Reactie John Dekker i.v.m. overleg woningbouw videomeeting.
 Update wijziging RES.
 Reactie Dylan Grooteman op aanvraag informatie aanleg sportpark 

Wervershoof.
 Formulieren ontvangen voor Quickscan woningbouwproject; John 

Dekker.



Werkgroepen

Zevenhuis: 
Er is 2,5 week geleden een hoorzitting geweest, hier is serieus geluisterd naar de
bezwaren echter is het afwachten wat de kansen zijn. Vanuit de gemeente 
Medemblik is er ook een bezwaar gestuurd. Deze stukken zullen op de website 
gepubliceerd worden (actie:Carla).

Energietransitie:
Simone geeft aan dat er veel subsidiemogelijkheden zijn vanuit het rijk en de 
gemeente. Is het misschien een idee om bewoners over deze mogelijkheden te 
informeren in de vorm van een thema-avond? Het bestuur gaat akkoord, Gerard 
H. en Simone vragen of er mensen van buiten de dorpsraad hieraan mee kunnen
helpen (actie). Carla neemt contact op met Colinda i.v.m. zaalbeschikbaarheid 
(actie). 

Openbare ruimte:
Karin adviseerde om gefaseerd te beginnen en om te starten met kleinere 
projecten. Het afwachten is op de reacties van de vragenlijst die binnenkort, 
samen met het bewaarexemplaar van de nieuwsbrief, zal worden verspreid. 
A.d.h.v. de resultaten kan er gekeken worden naar het draagvlak vanuit het 
dorp. 
Robert van Groen is toegetreden tot de werkgroep, ze kunnen nog mensen 
gebruiken met expertise op het gebied van sponsoring en planmatig werken. 
I.v.m. het verzamelen van de vragenlijsten en het samenvatten zal de volgende 
vergadering verplaatst worden van 1 juni naar 8 juni.
Cees, Gerard H. en René nemen de bezorging van de nieuwsbrief op zich. Carla 
zorgt dat het digitaal verzonden wordt (actie).

Openbaar vervoer:
Geen nieuws.

Woningbouw: 
Verslag doorsturen Carla (actie). 

Zorg en Welzijn: 
Geen nieuws.

Herinrichting Balkweiterhoek: 
Geen nieuws.

Kromme Leek: 
Gerard H. geeft aan niet tevreden te zijn met hoe het nu loopt qua overleg over 
bebossing/vergroening. Er zal contact worden opgenomen met Karin voor een 
overleg (actie: Giel en Gerard H.). 

Thema-avonden
Vanuit de gemeente is er een aanbod geweest om een presentatie te houden 
over inbraakpreventie. Echter door de situatie met Corona is dit nog niet 
mogelijk geweest. We willen deze avond opschuiven naar jan/feb 2021 en dan 
ook de brandweer hierbij betrekken alsook de buurtpreventie-app.
(actie: René en Carla)



Carla neemt contact op met Margreet, de afspraak staat dat thema-avonden 
i.s.m. de bibliotheek worden georganiseerd (actie).

Beschikbaarheid grote zaal, voor thema-avonden en jaarvergadering (maart 
2021), zal gecheckt worden (actie: Carla).

Nieuwsbrief
Hoe vaak gaan we de nieuwsbrief verspreiden? De meningen en de vorm zijn 
verdeeld. Dit wordt meegenomen in de volgende vergadering op 8 juni.

Brainstormen functioneren DR en communicatie.
Het is goed eens te kijken naar hoe de dorpswerk intern functioneert en welke 
kwaliteiten een ieder heeft. Er zal hiervoor een nieuwe bijeenkomst worden 
afgesproken, Giel maakt een format op (actie).

I.v.m. de onoverzichtelijkheid van ingekomen mail wordt afgesproken dat voor 
interne mail de afzender zelf verantwoordelijk is om dit aan het gehele bestuur 
door te sturen. Alle overige mail (naar derden) stuurt Carla door naar de overige 
bestuursleden. Er zal een lijstje met 06-nummers en e-mailadressen van het 
bestuur worden rond gestuurd (actie: Carla).

Rondvraag
Geen rondvragen.

Afsluiting
De voorzitter bedankt een ieder voor zijn/haar aanwezigheid.


