(Besloten) Dorpsraadvergadering 17 augustus 2020
Aanwezig: Giel Nijpels, Gerard Hogeboom, Simone Keijzer, René Tigchelaar,
Carla Dekker.
Opening
De voorzitter heet iedereen welkom.
Notulen en actiepunten 8 juni
* Simone: Wie is Dirk Rood die “standpunt dorpsraad kerk” heeft gemaild?
- Dirk is werkzaam voor de gemeente Medemblik.
Post en Mededelingen
Post
* Uitnodiging duurzaam leefbaarheid.
* Bevestiging ontvangst subsidieaanvraag.
* Factuur YourHosting provider.
* Landschappelijk inpassingplan zonneweide; Joel Nolten.
* Informatie accommodatiebeleid; gemeente.
* Zienswijze luchtvaartnota.
* Kleine update Balkweiterhoek; Remco Wint.
* Uitnodiging 1 september huisvesting buitenlandse werknemers; gemeente
(actie: Giel en Carla).
* Aanvraag notulen, oktober 2019; Wendy Groot.
* Reclamezuil Zevenhuis; Ronald van Riessen (actie: Giel heeft brief opgesteld,
bestuur gaat akkoord).
* Reactie Woningbouwplan; gemeente.
* Reactie RES; Peter Koopman.
* Reactie John Dekker op woningbouwplan.
* Afscheid; Leontien Draper.
* Raadscommissie 20 augustus “wensen en bedenkingen RES-NH’; Hans
Wammes. (actie: Giel).
Zonneweide
Gerard en Giel zijn aanwezig geweest bij de bijeenkomst bij Sjaak Jong. Er is een
nieuw plan ontvangen, hierin staat iets beter de biodiversiteit langs de Kromme
Leek beschreven. Echter is het niets beschreven over de afstand tot de Kromme
Leek.
Giel wil brief opstellen met de mededeling dat we teleurgesteld zijn v.w.b het
herziene plan, graag willen we meer informatie over de biodiversiteit, de afstand
tot de Kromme Leek en de donatie. Het bestuur gaat hiermee akkoord (actie:
Giel).
Wettelijk moet men een afstand van 45 meter tot het midden van de Kromme
Leek hanteren. Het Waterschap heeft bebouwing dichterbij en ook een
aanliggend perceel. Het voorstel vanuit de dorpsraad, gezien de omwonenden en
het niet handhaven van de gemeente, om 20 meter vanaf de Kromme Leek te
blijven. Wethouder Nederpelt heeft ook aangegeven dat hij de mening van de
dorpsraad belangrijk vindt.
Kerk

Giel heeft een brief opgesteld naar Wendy waarin nogmaals de wensen en
behoeften vanuit het dorp zijn geformuleerd en een aantal vragen vanuit de
dorpsraad. Hier is nog geen reactie op gekomen.
Bij de gemeente aangegeven dat de plannen in de kerk niet ten koste gaan van
de woningbouw in Zwaagdijk-West.
Onderhoud Wildebras
Giel (actie) bespreekt de onderhoud (en de aanwezigheid van ratten) van de
speeltuin en de zaalbeschikbaarheid met Irella, als ook de onjuiste aanleg van de
Jeu de boulesbaan. Zit er garantie op de aanleg?
Werkgroepen
Zevenhuis: zie post.
Energietransitie:
Door omstandigheden is het overleg in de wacht gezet. Er zal gezamenlijk met
Sigrid van der Valk en de dorpsraden een overleg worden ingepland. We houden
vast aan het standpunt dat er geen windmolens komen binnen 600 meter van
bewoning. Ook zal worden meegenomen dat de Datacentra in de Wieringermeer,
alsook de kasbedrijven, een overgroot deel van de energie verbruikt.
Park:
Gemeente wil dat de stichting een WA verzekering voor fruittuin en dorpstuin
afsluit. Simone gaat contact opnemen met Irella om te vragen om te mogen
participeren in de verzekering van de Wildebras.
Verder is het gehele bedrag goedgekeurd, zoals ingediend in het projectplan. De
40/60 regel is niet meer van toepassing. Er moet wel een
gebruikers-/onderhoudscontract worden getekend, met het concept is de
commissie akkoord gegaan. Inmiddels hebben 40 mensen zich aangemeld als
incidentele vrijwilliger en zijn er twee commissies actief; de ontwikkelgroep en de
planning/uitvoeringgroep
Als het gehele contract is getekend dan zal er begonnen worden met het
aanplanten van bomen (eind september). Op 3 oktober is de Kick-Off van het
hele project. Het plan hiervoor gaat nog uitgewerkt worden, rekeninghoudend
met de Corona eisen.
Er is er een offerte binnen gekomen van de firma Proludic voor de
bewegingsapparatuur en een donatie vanuit de gemeenschap. Bij de Rabobank is
een subsidieaanvraag ingediend.
Woningbouw:
Er is een reactie gekomen op de aangevraagde Quickscan, welke is afgewezen.
De hoofdreden is dat het plan buiten Bestaand Stedelijk Gebied (BSG) ligt. De
provincie geeft voorkeur aan binnenstedelijke bebouwing, in kern of aan lint,
zoals de locatie Hermans.
In oktober 2020 zal er een aanpassing komen in de Provinciale
omgevingsverordening, mogelijk geeft dat weer een nieuw perspectief.
Op 27 augustus is er overleg met wethouder Andrea van Langen en Piet Meester
(actie: Giel en Carla).

Zorg en Welzijn:
Geen nieuws, lange termijn.
Herinrichting Balkweiterhoek:
Er was een 3D ontwerp gemaakt door het ontwerpbureau, echter was de
gemeente niet tevreden met het eindresultaat. Verder niets meer vernomen
(Carla neemt contact op met gemeente; actie).
Kromme Leek:
Giel heeft geprobeerd contact te krijgen met de provincie maar geen enkele
reactie ontvangen. Hij gaat hier nogmaals achteraan (actie: Giel).
Rondvraag
* Simone: De website is onduidelijk, is het mogelijk om deze aan te passen?
- Carla: Meer onderwerpen in de menubalk past niet, daarom is er gekozen om
gebruik te maken met een submenu dat uitrolt als men op de menubalk staat.
Dit geldt voor zowel de PC-versie als de mobiele versie. Een upgrade voor de
website is wel nodig, zoals: nieuwe foto’s, achtergrond en opmaak (actie).
* Simone: Beleid v.w.b. lief en leed?
- Dit wordt meegenomen naar de volgende vergadering (nieuwsbrief,
Whatsappgroep, prestentatie van dorpsraad in het algemeen)
* Giel: Niet heel duidelijk wat we nu kunnen met de profielen van de
bestuursleden.
- Wordt meegenomen naar de volgende vergadering.
Afsluiting
De voorzitter bedankt een ieder voor zijn/haar aanwezigheid. De volgende
vergadering is op 21 september bij Gerard thuis.

