
Dorpsraadvergadering 21 september 2020

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

Opening
De voorzitter heet iedereen welkom.

Notulen en actiepunten 17 augustus
1 September is de bijeenkomst geweest over “huisvesting arbeidsmigranten”. Dit
was een prettige bijeenkomst, alle aanwezigen waren er van overtuigd dat er 
regels moeten komen voor de huisvesting voor arbeidsmigranten en 
betrokkenen. Er zijn diverse opties besproken, grootschalig, kleinschalig verdeeld
over kernen en bij de werkgever op het terrein. Bij Agriport is er huisvesting voor
350 arbeidsmigranten met voorzieningen, zoals sportaccommodatie en winkel. 
De ervaringen hiermee zijn positief. Echter is er géén eenduidige oplossing voor 
dit moment maar goed om kernen, inwoners en arbeidsmigranten in dit proces te
betrekken. De intentie is aanwezig om een oplossing te zoeken.
Tot nu toe zijn er een aantal regels omtrent huisvesting voor arbeidsmigranten, 
echter mist het aan handhaving. 

Vandaag heeft Giel een reactie gestuurd naar Joel Nolten van Sunvest i.v.m. de 
zonneweide. Het nieuw plan geeft een afstand van 21 meter van de Kromme 
Leek aan en omschrijving van de diversiteit voor de oeverinvulling. De dorpsraad
heeft daarom geen bezwaar tegen dit plan. 

Er is een algemene reactie gekomen van het college van B&W over de 
reclamezuil op Zevenhuis. (actie: Giel mail doorsturen naar Carla).

Dindsdagavond 22 sept is de RES bijeenkomst met meerdere dorpsraden. In dit 
overleg wordt de voorlopige strategie zoals de gemeende deze heeft 
gepresenteerd besproken als ook de positie van de dorpsraad in het vervolg. 

Er is contact geweest met Irella over het onderhoud en ongedierte in de 
speeltuin, ze zal dit bespreken met het Wildebrasbestuur. 

Op 27 augustus is er overleg geweest met wethouder Andrea van Langen en Piet
Meester i.v.m. woningbouw. Zoals bekend is het plan van USP afgewezen, als 
hoofdreden wordt gegeven dat het plan niet in de dorpskern valt. Uit het gesprek
bleek dat de gemeente zelf contact heeft opgenomen met dhr. Hermans (het 
stuk grond aan de kant van de Klokkeweit), dit is niet gecommuniceerd naar de 
dorpsraad. Ook wil dhr. Hermans geen contact in dit stadium met de dorpsraad.
In september zal er meer bekend worden over de haalbaarheid van het “plan 
Hermans”. 
Giel heeft hierover contact gehad met de provincie (Marcel Levering). Deze gaf 
juist aan dat de gemeente aan zet is. Giel heeft hier op een reactie gestuurd naar
de gemeente. Het wachten is nu op een reactie van Marcel Levering naar de 
gemeente, we worden hiervan op de hoogte gesteld. 

Giel: er is nog geen contact geweest met de provincie.

Carla: upgrade website nog niet gedaan. 



(actie: Carla plaatsen info OV, park etc.: Gerard budget vragen voor upgraden 
website bij Karin).

Post en Mededelingen

Post
* Uitnodiging vergadering en notulen; Dorpsraad Abbekerk-Lambertschaag.
* Bijeenkomst overeenkomst Corona maatregelen; Wildebrasbestuur.
* Programma en locatie bijeenkomst “concept woningbouw arbeidsmigranten”; 
   Linda Demmers.
* Workshop Social Media; Karin Kaag.
* Notulen dorpsraad Hauwert.
* Mail dorpsraad Andijk i.v.m. zonneweide IJsselmeer.
* Vraag over openbaar vervoer in Zwaagdijk-West; Mevr. Stapel.
* Aanmelding RES overleg; dorpsraad Andijk, Wervershoof en Hauwert.
* Noord-Holland scherpt klimaatmaatregelen aan; dorpsraad Andijk.
* Status overleg zonneweide; Rein van Straten.
* Tekening en 3D ontwerp Balkweiterhoek; Remco Wint.
* Vraag naar reactie van dorpsraad i.v.m. zonneweide; Joel Nolten.
* Reactie n.a.v. mail van Giel i.v.m. woningbouw; John Dekker.
* Uitnodiging kernteamoverleg 28 okt of 5 nov; Karin Kaag. (actie: digitale 
   meeting, allen aanwezig).
* Voorafgaande informatie voor 29 september Transitievisie Warmte (TVW); 
  (actie: René en ?).
* Vergadering raadscommissie 1 en 8 oktober: afwegingskader woningbouw in 
   alle kernen en lange termijn accommodatiebeleid; Hans Wammes. 

Kerk
Geen nieuws.

Zonneweide
Zie punt: notulen 17 augustus.

RES
Zie punt: notulen 17 augustus.

Hoe presenteert de dorpsraad zich.
Unaniem zijn we het eens met het feit dat de dorpsraad nog niet bekend genoeg 
is in het dorp. De vraag is dan ook hoe kunnen we dit bevorderen en duidelijk 
maken wat de dorpsraad doet voor de belangen van het dorp. 
Om de PR te verbeteren zal er opnieuw een nieuwsbrief worden opgesteld, 1x in 
de twee maanden. (actie: René; copy doorsturen vanuit bestuur voor 
nieuwsbrief 2e week oktober). Na het uitbrengen van de eerste nieuwsbrief 
samen evalueren in de volgende dorpsvergadering.

De te plannen thema-avonden staan stil vanwege de situatie met Corona, ook is 
er nog niet bekend wanneer de zaal beschikbaar is (actie: Giel navragen bij 
Irella).
Ook hopen we weer snel een openbare vergadering te kunnen houden, mogelijk 
moeten mensen zich opgeven zodat we weten hoeveel mensen aanwezig zijn. Is 
er een optie in de grote zaal?



Overige mogelijkheid is om verkiezingen te houden voor opvolgers in het 
bestuur. Op die manier hebben we meer mandaat vanuit het dorp.

Voordat dorpsraadleden naar een overleg/bijeenkomst gaan meer samen 
overleggen welke standpunten we uitdragen. (actie: Carla; overzichtje maken 
data bijeenkomsten).

De Buurtpreventieapp blijft lastig om goed te coördineren, er zal een buurtapp 
worden aangemaakt. (Agendapunt volgende vergadering).

Profielen
Om elkaars kennis en kwaliteiten te benutten zijn er onderling profielen 
opgesteld. Deze worden besproken. 
Van belang is dat we voor de toekomst van de dorpsraad ons moeten afvragen 
hoe jongeren aan te trekken voor het bestuur.

Werkgroepen

Zevenhuis: 
Zie punt: notulen 17 augustus.

Energietransitie: 
Geen nieuws.

Park: 
Vandaag is er begonnen met werkzaamheden in het park. Na dit deel zal er 
gestart worden met het bewegingstraject, in april 2021 is dit hopelijk 
gerealiseerd.
In de zomer 2021 zal gestart worden met de dorpstuin.

Het contract is getekend voor 2 jaar met wederzijdse goedkeuring. Over 2 jaar 
bekijken of het herzien moet worden. Ook het maaiplan is goedgekeurd.
De WA verzekering is vervallen, via de gemeente is het meeverzekerd.
Verder komt er bebording voor het wandelpad en sluizen. Ook heeft de Rabobank
een subsidie toegezegd.

Woningbouw:
Zie punt: notulen 17 augustus.

Herinrichting Balkweiterhoek: 
Het wachten was op een 3D ontwerp. Helaas is dit ontwerp erg teleurstellend en 
is er, na overleg met de werkgroep, een reactie gestuurd naar Remco Wint. We 
verwachten op zijn minst een aantrekkelijker 3D ontwerp en details over het 
plan. Er wordt vanuit de dorpsraad geadviseerd om Piet Meester te contacten er 
hiermee in gesprek te gaan. (actie: werkgroep, Carla).

Kromme Leek: 
Geen nieuws.

Openbaar vervoer:
Er zijn meerdere vragen vanuit inwoners gekomen over openbaar vervoer in 
Zwaagdijk-West. De werkgroep zal contact opnemen met Siem Zeilemaker om 



de resultaten te bespreken van het sociaal media onderzoek. Op dit moment 
rijden er nog geen buurtbussen i.v.m. Corona. Mogelijk daarna contant opnemen
met de buurtbus.

Rondvraag
Geen rondvragen.

Afsluiting
De voorzitter bedankt een ieder voor zijn/haar aanwezigheid. De volgende 
vergadering is op 19 oktober, om 20:00 uur, bij Simone.


