
Dorpsraadvergadering 23 november, zoommeeting

Opening
De voorzitter heet ons allemaal welkom.

Notulen en actiepunten 19 oktober
Er is door een inwoner een babbelbox-app aangemaakt, hierdoor zal de 
buurtpreventie-app gebruikt kunnen worden zoals bedoeld.
Verder geen op- en/of aanmerkingen over de notulen. 

Post en mededelingen
* Reacties van webdesigners met vraag naar specificatie naar de wensen.
* Bevestiging van Frank Nannings en John Dekker n.a.v. verslag woninbouwoverleg.
* Mail van Sunvest over informatie delen met de inwoners, eind november.
* Onderzoek naar zonne-eilanden in het IJsselmeer, Sigrid van der Valk.
* Informatie over kernagenda overleg, Karin Kaag.
* Informatienota Lelystad Airport en aanbieden kernvisie Andijk 10 december (en
   afzegging).
* Ontwerpbeleid huisvesting buitenlandse werknemers.
* Afzegging sociale media workshop.
* Vraag om toevoeging buurtpreventie-app.
* Beschikbaar regiokracht kortingskaarten, vrijwilligerspunt.
* Reactie op agendapunt, vergadering kernagenda, “zorg; jongeren”en
   contactgegevens van opbouw- en jongerenwerkers, Loes Kamma.
* Schetsontwerp woningbouw, USP.
* Resultaten resultaten en digitale vragenlijst bewonersbijeenkomst transitievisie
   warmte, via Ronald van Riessen.
* Behandeling 3e raadsvoorstel lange termijn accomodatiebeleid.
* Uitgebreidere informatie over de ontwerpen woningbouw, USP.

Werkgroepen

-Woningbouw
Inmiddels hebben we de twee nieuwe ontwerpen ontvangen met meer uitleg over de 
opzet en de inpassing in Zwaagdijk-West. 
Deze ontwerpen zijn ook doorgestuurd naar de geïnteresseerden, tezamen met een 
uitnodiging voor zoombijeenkomst, over de voorgang, op 30 november. 
Er is ook meer duidelijk over CPO, echter komt hier nog veel bij kijken (o.a. zekerheid 
qua belangstellenden, geldelijke inbreng). Met CPO wordt wel de kans groter dat het 
plan door gaat. 
Van belang is ook dat inwoners voorrang krijgen op het aanbod en inspraak krijgen 
hoe de woning eruit gaat zien. 

-Park
Alles loopt nu zoals gepland. Afgelopen zaterdag is er een vrijwilligersdag geweest, 
met veel enthousiaste vrijwilligers die veel werk hebben verzet.

Simone neemt contact op met Yvonne Pijcke met de vraag de provincie ter herinneren
aan de geluidswal (actie).

-Balkweiterhoek
Geen nieuws.



-Kromme Leek
Geen nieuws.

-Energietransitie
Gemeente Medemblik gaat niet voor windmolens en Zwaagdijk-West is uitgesloten als 
plaatsingsgebied. 

-Openbaar vervoer
I.v.m. de situatie met Corona zal er gewacht worden, met contact opnemen met de 
betreffende, tot januari. Op dit moment rijden er nog steeds geen buurtbussen.

–Zevenhuis
Giel stelt een brief op naar gemeente Hoorn met de vraag wanneer ze gaan 
handhaven i.v.m. de reclamezuil.

Website
Besloten wordt, dat de website voor nu voldoet aan de wensen. Wel zo up-to-date 
mogelijk, hiervoor copy doorsturen naar Carla (actie: allen).
Omdat er tot nu toe gebruik gemaakt wordt van een verouderd word programma 
wordt er afgesproken om een office-pakket aan te schaffen (actie: Carla).

Nieuwsbrief December
Giel schrijft het voorwoord voor de december editie en een stukje met de vraag of er 
mensen hulp nodig hebben (actie). Onderwerpen die meegenomen worden 
doorsturen naar René (actie: allen). 

Rondvraag
Geen rondvragen, wel een compliment vanuit het dorpsraadbestuur voor de 
Sinterklaasviering. Giel zal een mail sturen (actie).

Afsluiting
De vergadering wordt gesloten, mits nodig zal er een vergadering in december 
plaatsvinden.


