Dorpsraadvergadering 19 oktober, zoommeeting.
Aanwezig: Giel Nijpels, Simone Keijzer, René Tigchelaar, Gerard Hogeboom en Carla Dekker.
Opening
De voorzitter heet ons allemaal welkom.
Notulen 21 september en actiepunten
Geen op- en/of aanmerkingen over de notulen.
Actiepunten:
*Het bezwaar (reclamezuil Zevenhuis) is door het college van B&W Hoorn toegekend.
De reclame, gericht op de Zwaagdijk kant, moeten worden verwijderd.
*De zaal van de Wildebras is niet beschikbaar vanwege Corona, Irella zal contact
opnemen wanneer dit weer mogelijk is.
*Er is geen budget voor de website beschikbaar, vanuit de gemeente. Het is wel
mogelijk om een verhoogd subsidieverzoek voor volgend jaar aan te vragen. Carla
laat een aantal offertes opstellen, doorsturen naar Giel: actie).
*René is aanwezig geweest bij de TVW videomeeting. Men kon een vragenlijst
invullen, hier ging het vooral om persoonlijke meningen, informatie over
kernenergie/kerncentrale kwam niet aan bod. René heeft aan de gemeente
geadviseerd om de inwoners te informeren over de verschillende opties (welke ook
kunnen worden bekeken op de website van de gemeente onder TVW) en
inventariseren waar de voorkeur naar uit gaat. De uitslag van de vragenlijst wordt
nog toegezonden, zodra dit bekend is.
Post en Mededelingen
* Verzoek gemeente info plaatsen activiteitenweek op sociale media.
* Bevestiging datum kernoverleg; Karin Kaag.
* Mailwisseling Giel, gemeente en provincie i.v.m. woningbouw(agendapunt).
* Bewonersbrief project herinrichting Balkweiterhoek; Peter van Langen.
* Afzegging sociale media workshop.
* Uitkomst handtekening actie Dorpsraad Andijk windturbines.
* Update Wildebras i.v.m. Tegenmaatregelen.
* Informatie/afzegging kernbijeenkomsten met college 2020; gemeente.
Vooroverleg 28 oktober kernagenda overleg
Er is nog geen agenda bekend voor dit overleg, hierdoor nog niet mogelijk om hier vooroverleg
over te hebben. Giel vraagt agenda op bij Karin (actie).
Werkgroepen
*Woningbouw
Er is een overleg geweest met de gemeente en USP. Op dit moment zijn er drie locaties waar
plannen voor woningbouw zijn aangevraagd. Door een wijziging in de omgevingsverordening,
en het contact dat Giel heeft gelegd met de provincie, is het mogelijk om op de, door USP,
genoemde plek. De gemeente wil graag een nieuw ontwerp zien. USP zal een 3D voorontwerp
maken met een duidelijke context in verhouding met het dorp, de ligging en de sfeer. De
belangstellende zullen bij die proces worden betrokken. Giel gaat in overleg met John Dekker,
om meer informatie te krijgen over CPO en of dit ook mogelijk/haalbaar is in deze situatie.
*Park
Het gaat goed met de herinrichting, er is een start gemaakt met de fruittuin, de
grondbewerking en drainage is afgerond. Ook is er vruchtbare grond aangebracht en gras
ingezaaid, dode bomen gerooid en de overige bomen gesnoeid. Aankomend weekend zal er
gestart worden met de voorbereiding en aanleg van de beplanting. Begin november beginnen
de vrijwilligers met het planten van de nieuwe fruitbomen. Ondertussen zijn ook de bank
geplaatst en het “verboden voor honden bord”. Morgen heeft de commissie weer overleg en
lopen er voorbereidingen over het bewegingspark waar in maart mee gestart wordt. In juni zal
de kick-off zijn.

*Herinrichting Balkweiterhoek
Omdat het niet mogelijk is om een bewonersavond te organiseren is er een brief rondgestuurd,
vanuit de gemeente, met een link naar het ontwerp. Hier kunnen inwoners op anticiperen. De
gemeente inventariseert deze informatie, dit zal vervolgens worden besproken met de
werkgroep.
*Kromme Leek
Het blijkt dat de provincie positief staat tegenover bebossing van kleine percelen. Giel heeft
hierover contact gezocht met de provincie. Tot op heden is er echter geen reactie van de
provincie.
(Giel stuurt Simone het mailadres door, van het contact bij de provincie; actie).
*Energietransitie
Zie “notulen en actielijst; TVW”.
*Zevenhuis
Zie “notulen en actielijst“
*Openbaar vervoer
De werkgroep gaat opnieuw contact opnemen met Siem Zeilemaker.
* Nieuwsbrief
René heeft een concept nieuwsbrief gestuurd, graag een reactie hierop. (actie: allen)
* Babbelbox-app
Vanwege plaatsing van diverse berichten in de buurtpreventie-app, is het de vraag of de
verantwoordelijkheid om een “Babbelbox-app” aan te maken, bij de dorpsraad moet liggen.
Unaniem wordt besloten dat dit bij de inwoners zelf ligt, als dorpsraad kunnen we alleen
blijven wijzen op het doel en de groepsregels van de buurtpreventie-app. Er zal nogmaals een
stukje worden geplaatst in de nieuwsbrief.
* Rondvraag
Giel: De Zoommeetings gaan soms moeizaam vanwege de kwaliteit van het platform. Zoom
heeft ook een mogelijkheid om een betaald lidmaatschap af te sluiten. Dit brengt hopelijk een
betere verbinding. We gaan allemaal akkoord met een betaald lidmaatschap
* Sluiting
Alle aanwezigen worden bedankt voor hun aanwezigheid, de volgende vergadering zal zijn op
23 november, 20:00 uur.

