
(Besloten) Dorpsraadvergadering 8 juni 2020

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

Opening
De voorzitter heet iedereen welkom.

Notulen en actiepunten 11 mei
- Boekhouding overdracht verloopt niet vlekkeloos, bij de Rabobank loopt het 
   mis. Giel heeft contact gehad hierover. 
- Er is contact opgenomen met Margreet i.v.m. de organisatie van de thema 
  avonden. Margreet gaf aan als het nodig is te willen helpen maar als de 
  dorpsraad het zelf wil oppakken is dat ook prima. 
- Het Wildebrasbestuur heeft aangegeven een sleutel voor de dorpsraad aan te 
   maken.
- Beschikbaarheid grote zaal nogmaals navragen (actie: Carla).

Post en Mededelingen

Post
* Aanmelden voor woningbouw: senioren 2, jongeren 5, jong gezin 2.
* Aanmeldingen buurtpreventie-app: 9
* Uitschrijving nieuwsbrief van inwoners; 2 (i.v.m. verhuizing).
* Documenten voor de nieuwsbrief; Chris Baesjou.
* Reactie op afwijzing bezwaar Zevenhuis: Ronald van Riessen.
* Standpunt Klankbordgroep Zonnepark Zwaagdijk-West ; Karin Meijer.
* Standpunt Dorpsraad Kerk; Dirk Rood.
* Reactie gemeente Medemblik Windmolens
* Reactie Wildebrasbestuur i.v.m. sleutel.
* Naar een aardgasvrij Medemblik; Gemeente.
* Informatie i.v.m. Corona en de Wildebras.
* Uitnodiging zonneweide 9 juni; secretariaat Medemblik.
* Reactie van Sjaak Jong en Sunvest; Jeroen Schmaal op uitnodiging 
   zonneweide.
* Antwoord van Dylan Grooteman (Wervershoof) i.v.m. bewegingsparcour.

Kerk
Er is een mail binnengekomen van Wendy Houtsma, waarin zij vraagt naar een 
standpunt van de dorpsraad v.w.b. de rouw- en trouwfunctie. 
We zijn allen van mening dat wij als dorpsraad geen standpunt kunnen innemen 
maar dat dit bij de inwoners ligt. De geïnventariseerde wensen en behoefte van 
de inwoners zijn doorgegeven en ook bekend bij de gemeente. Als de gemeente 
dit opnieuw wil laten inventariseren is dat de taak aan de gemeente zelf, 
eventueel in samenwerking met de dorpsraad.
Giel zal een brief opstellen naar Wendy (actie). 



Zonneweide Sjaak Jong
Op 9 april is er namens de dorpsraad, samen met de zonnecoöperatie West-
Friesland een standpunt opgestuurd naar de gemeente Medemblik. Hierin is 
aangegeven dat we de voorwaarden van de afstand, tot de Kromme Leek, 
gerespecteerd willen zien. Verder is de mogelijkheid van participatie van de 
inwoners van de Zwaagdijk en een jaarlijkse donatie voor de dorpsraad 
opgenoemd. 
A.s. dinsdag 9 juni zijn we uitgenodigd om te overleggen bij Sjaak Jong, Gerard 
en Giel zullen hierbij aanwezig zijn en de standpunten herhalen (actie).

Werkgroepen

Zevenhuis: 
De bezwaarcommissie vond dat de gemeente Hoorn juridisch juist heeft 
gehandeld ten aanzien van de bouwhoogte van Logistics op het bedrijventerrein 
(dit is doorgestuurd aan het gehele bestuur). De enige opmerking was dat de 
gemeente wel erg licht is omgesprongen met de groenstrook. Op 9 juni is er een 
raadscommissie van de gemeente Hoorn waar dit opnieuw wordt besproken. 
Andrea van Langen als wethouder van Medemblik zal dan opnieuw inspreken. 
Giel gaat hier wel heen maar we mogen zelf niet inspreken.

Energietransitie:
Giel heeft eerder het initiatief genomen om alle dorpsraden uit te nodigen voor 
een standpunt bepaling ten aanzien van de RES. Die brief is door de gemeente 
Medemblik beantwoord. 
We hebben deze reacties allemaal ontvangen. Sigrid van der Valk heeft in de 
afgelopen tijd meerdere keren telefonisch- en mailcontact gehad met Giel.

Er komt binnenkort een zoomoverleg waarin het volgende wordt besproken:
 - Concept regionale energiestrategie Noord-Holland Noord, Het concept is 
    beschikbaar, wat vinden de kernraden van dit concept?
- Brief van 20 mei jl. van de gemeente aan Georganiseerd Overleg dorpsraden. 
   Hierin is het collegestandpunt geformuleerd over het concept RES-NHN. 
- Het vervolg naar de RES 1.0 en de rol van de kernraden hierin.
- Transitievisie Warmte. Alle inwoners in onze gemeente ontvingen een 
   ansichtkaart over aardgasvrij wonen en koken. Deze opgave vloeit ook voort 
   uit het klimaatakkoord. Welke rol willen de kernraden hebben hierin?
- Punten voor een volgend overleg?
- Hoe houden we elkaar op de hoogte? Waarover willen de kernraden 
   geïnformeerd worden?

Park:
Simone neemt morgen contact op met Karin of er al een uitspraak is gedaan op 
4 juni i.v.m. de herinrichting van het park (actie).

Woningbouw: 
Tot nu toe hebben 9 inwoners zich met belangstelling aangemeld. Giel heeft dit 
weekeinde een mail gestuurd. De quickscan met begeleidende brief is een week 
geleden naar de gemeente Medemblik gestuurd. De stand van zaken tot nu toe; 
USP heeft een optie op de grond tegenover de Klokkeweit , de gemeente 
Medemblik (althans de ambtenaren) willen wel meewerken,het probleem ligt bij 
de provincie. Informatie over de grond van Hermans: die is niet geïnteresseerd 



in contact met de Dorpsraad en wil alleen maar vrijstaande woningen bouwen op
die grond. 

Zorg en Welzijn: 
Giel neemt contact op deze week met Carla (actie).

Herinrichting Balkweiterhoek: 
I.v.m. Corona is het niet mogelijk geweest om een informatieavond te 
organiseren. Peter heeft contact gehad met de gemeente, ze hebben laten weten
dat er een opdracht gegeven is om een 3D-versie te maken van de ontwerpen 
zodat de inwoners ook via de website etc. op de hoogte kunnen worden gebracht
zodat ze hier op kunnen reageren. Hoe en wat is nog onduidelijk, de gemeente 
laat ons weten wanneer deze versie beschikbaar is.

Kromme Leek: 
Op 9 juni hebben heeft de werkgroep een video overleg met Karin Kaag. 

Giel heeft een zienswijze gestuurd naar de provincie ten aanzien van het 
Kromme Leek gebied. Er is aangevraagd om dit op te nemen in de 
omgevingsbeschrijving van de provincie (op 30 maart ontvangen door de 
provincie). Hier is nog geen reactie op gekomen.

Rondvraag

Gerard: 
* Er is een nieuwe pas aangevraagd, dit duurt plm. 3 á 5 dagen. De boekhouding
   is niet op orde en benadrukt dat hij pas verantwoordelijk is vanaf het moment 
   dat hij in functie is getreden.
 
René: 
* Er is een klacht naar Nico van Diepen gestuurd vanwege de situatie 
   (hangjeugd, zwerfvuil, hoog gras, voetpad gebruikt als voetpad). De reactie 
   van de gemeente is dat ze binnen 4 weken maaien, dat er Boa’s gaan 
   handhaven en er borden zullen worden geplaatst. 

Simone (via mail):
* Op de site bij actueel of lief en leed: De felicitaties voor alle geslaagde 
   leerlingen in dit bijzondere jaar. 
* We zouden nog een brainstorm sessie plannen. 
* Een bedankje naar Gerard Sneek die afscheid neemt van de dorpsraad. 
* Een nieuw lid voor de dorpsraad zoeken: bv op de site een kort profiel.

Afsluiting
De voorzitter bedankt een ieder voor zijn/haar aanwezigheid. De volgende 
vergadering is op 6 juli. 


