Dorpsraadvergadering 18 januari 2021, zoommeeting
Opening
De voorzitter heet ons allemaal welkom.
Notulen en actiepunten 23 november
Geen op- en of aanmerking.
Actielijst; Simone heeft nog geen reactie gehad van Yvonne i.v.m. kassen/geluidswal,
er zal nogmaals contact worden gezocht (actie).
Het officepakket is nog niet aangeschaft, Carla zal dit alsnog regelen (actie).
De kopij voor de nieuwsbrief is geregeld, stukjes voor de website nog niet ontvangen..
Post en mededelingen
* Open brief van dorpsraad Andijk over participatie i.v.m. huisvesting buitenlandse
werknemers.
* Concept voortgangsgesprek kernagenda; Karin Kaag.
* Kopij zonneweide voor nieuwsbrief, Joel Nolten.
* Update en overleg 8 december; Duurzaam Medemblik, Sigrid van der Valk.
* Reactie op “verzoek in kader van bossenstrategie, Anneke Don (provincie NoordHolland).
* Ontwerpbeleid huisvesting buitenlandse werknemers, Marieke Achterkamp.
* Uitnodiging overleg zonneweide, Rein van Straten
* Ontwerpbestemmingsplan landgoed Zwaagdijk-Oost, Anneke van der Meer.
* Kerst- en nieuwjaarswens CDA, Claudia Selders.
* Aanmeldingen/interesse inwoners voor woningbouw.
* Informatie over Wildebras en Coronamaatregelen, bestuur Wildebras.
* Definitief afwegingskader woningbouw, Karin Kaag.
* Update herinrichting Balkweiterhoek, Remco Wint.
* Lichtreclame handhaving, Ronald van Riessen.
* Reactie lichtreclame gemeente Hoorn.
Giel heeft meerdere keren het plan van de kerk opgevraagd maar tot op heden geen
reactie hierop ontvangen. Als er aankomende week geen reactie komt dan wordt er
contact opgenomen met Karin.
Subsidie aanvraag gehonoreerd (€1970,-). Gerard maakt een begroting, i.s.m. Giel
(actie).
Voorstel van Simone of het mogelijk is om hiervan een klein bedrag te reserveren voor
“Lief & Leed”. Vanuit het bestuur wordt akkoord gegeven. (actie: Simone stukje
nieuwsbrief).
Zonneweide
Er zal een vervolgoverleg plaatsvinden op 20 januari. Hier zullen Giel en Carla bij
aanwezig zijn (actie) en vanuit de dorpsraad gesproken worden over de biodiversiteit
en de anticipatie van bewoners/bijdrage naar het dorp.
Werkgroepen
-Woningbouw
N.a.v. de nieuwsbrief zijn er vijf nieuwe geïnteresseerden die zich hebben aangemeld
(twee senioren en drie starters/jongeren).

USP vastgoed heeft een nieuw ontwerp gemaakt met uitleg over de inpassing binnen
het dorp. USP en de dorpsraad zullen dit principe verzoek gezamenlijk indienden bij de
gemeente.
Uiterlijk 2022 moet de gemeente een omgevingsplan hebben liggen. Hierin staat
vermeld dat inwoners een belangrijke rol gaan spelen in hoe de inrichting van de
omgeving gaat worden. Tot nu toe zijn worden bewoners niet voldoende betrokken bij
besluitvorming, zoals over bijvoorbeeld het bepalen van de dorpskern.
Voor de “locatie hermans” is nog steeds geen plan ingediend.
-Park
Alles wat tot nu toe is besproken (o.a. grondbewerking, aanbesteding beweegpark), is
vastgezet/gelabeld en ingepland. Half februari komt de commissie weer bij elkaar.
-Balkweiterhoek
Half december is het ontwerp naar B&W gestuurd en ter informatie aan de raadsleden.
Ondertussen is gebleken dat de lichtberekening niet meer overeenkomt met de
huidige eisen. Conclusie is dat alle straatverlichting wordt vervangen en mogelijk
verplaatst. De huidige masten zijn te hoog. Een aantal “oude” verlichting wordt
verplaatst naar het einde van het fietspad bij de Balkweiterhoek. In januari wordt
gestart met de werkzaamheden aan de verlichting.
Prommenz maakt nu een tekening voor de groenzones en wordt er een eerste voorstel
gedaan, dit wordt nog besproken met de werkgroep.
De gemeente zal ons informeren als er een herziene planning voor de daadwerkelijke
herinrichting bekend is.
Er gaat een mail uit naar Remco als er aankomende week geen reactie is gekomen.
(actie: Carla, ook navraag fietspad).
-Kromme Leek
Geen nieuws
-Energietransitie
Geen nieuws.
Er is op 20 januari wel weer een RES bijeenkomst. Dan komt er een toelichting op de
reactienota. (actie: Gerard en Simone).
-Openbaar vervoer
Geen nieuws
–Zevenhuis
Er is een reactie gekomen, op de brief/handhaving over de lichtreclame, van
gemeente Hoorn.
In oktober 2020 werd er gesteld dat de lichtreclame niet voldeed aan het ontwerp,
hierdoor zou er worden gehandhaafd en een dwangsom worden opgelegd.
Met de vraag, vanuit de dorpsraad, wanneer er gehandhaafd gaat worden kwam er
opnieuw een reactie. Er werd medegedeeld dat er een nieuwe aanvraag ligt en de
gemeente dit wil aanpassen (zodat de reclame wel mag).
Giel gaat overleggen met Piet Meester of er vanuit de gemeente Medemblik juridische
bijstand kan worden verleend (actie). Ook zullen de bewoners worden ingelicht over
de reactie van gemeente Hoorn (actie: Giel).
Overleg kernraden

Er is vanuit Giel een initiatief voorgesteld, om gezamenlijk met de andere kernraden,
een bijeenkomst te organiseren. Dit om te overleggen hoe we in de toekomst
gezamenlijke standpunten kunnen innemen. Het gaat dus niet specifiek om de
energietransitie, of over politiek, zoals eerder werd aangenomen door diverse partijen.
Als dorpsraad is het belangrijk om duidelijk te stellen wat het takenpakket is en dat
deze heel beperkt is. Er is een convenant en aan deze afspraken worden gevolgd.
Giel stelt een mail op, naar de kernraden, met de vraag wat we voor elkaar zouden
kunnen betekenen (actie).
Rondvraag
Geen rondvragen.
Voor de jaarvergadering (22 maart) allen een stukje inleveren voor het jaarverslag
2020 (actie: allen, Carla jaarverslag).
Afsluiting
Alle aanwezigen worden bedankt voor zijn/haar aanwezigheid. De volgende
vergadering zal zijn op 22 februari om 20:00 uur.

Actiepunten n.a.v. vergadering 18 januari.
Giel:
– Juridische bijstand aanvragen bij de gemeente i.v.m. lichtreclame.
– Bewoners informeren over de situatie i.v.m. lichtreclame.
– Aanwezig bij vervolgoverleg zonneweide; 20 januari.
Giel en Gerard:
– Begroting maken
Carla:
– Officepakket aanschaffen
– Jaarverslag voor 22 maart opstellen.
– Contact opnemen met Remco i.v.m. planning herinrichting Balkweiterhoek.
Simone:
– Stukje Lief & Leed voor nieuwsbrief.
– Contact opnemen met Yvonne Pijcke i.v.m. geluidswal/kassen.
Simone en Gerard:
– Bijwonen RES overleg; 20 januari.
René:
– Opstellen nieuwsbrief.

