Jaarverslag dorpsraad Zwaagdijk-West 2020
De Dorpsraad Zwaagdijk-West had in 2020 vijf leden; Giel Nijpels (voorzitter), Carla
Dekker (secretariaat), Gerard Hogeboom (penningmeester), Simone Keijzer en René
Tigchelaar (leden).
De Dorpsraad heeft 3 openbare vergaderingen en vanaf maart 2020 vanaf de
lockdown door de Coronapandemie maandelijks videovergaderingen. Er zijn diverse
overleggen geweest met de ambtenaren van de gemeente Medemblik. Net als in het
voorgaande jaar is in 2019 met ambtenaren van de gemeente Medemblik gesproken
over de uitvoeringsagenda, afspraken over wat er in 2020 moet gebeuren in
Zwaagdijk-West. De gebruikelijke onderwerpen hebben de revue gepasseerd maar
door de Coronacrisis is het overleg door middel van video bijeenkomsten gevoerd en
dat heeft de voortgang van de diverse onderwerpen zeker vertraagd of belemmerd. Zo
bleef er discussie over de ontbrekende geluidswal ter hoogte van de Balkweiterhoek
waar de gemeente Medemblik zegt geen verantwoordelijkheid over te hebben omdat
de uitvoering daarvan afhangt van de provincie Noord-Holland. Op dit terrein is niets
bereikt. Door de lockdown zijn er geen thema avonden georganiseerd. Wel is op
initiatief van de Dorpsraad een bijeenkomst georganiseerd over de energietransitie
waarbij ook de vertegenwoordigers van de andere dorpsraden waren uitgenodigd.
Na de publicatie van de reactienota heeft gemeente Medemblik besloten geen
windmolens op haar grondgebied meer toe te staan.
In de dorpsvisie waren een aantal doelen geformuleerd voor 2020:
- De herinrichting van de Balkweiterhoek: een commissie van de dorpsraad heeft
zich daarmee bezig gehouden en er zijn diverse gesprekken geweest met de
gemeente Medemblik. Er ligt een nieuw voorstel van een projectbureau die door
de gemeente Medemblik is ingeschakeld.
- Woningbouw in Zwaagdijk-West: Er zijn diverse besprekingen geweest over
woningbouw in Zwaagdijk-West. Door overleg met de wethouder en
ambtenaren van de gemeente en ambtenaren van de provincie hebben wij in
samenspraak met USP als projectontwikkelaar een plan neergelegd die
binnenkort ter goedkeuring zal worden voorgelegd aan de gemeenteraad. Er
hebben zich 11 jonge mensen aangemeld voor een sociale koopwoning en 4
senioren.
- Bezwaar tegen reclame uiting op bedrijventerrein Zevenhuis: De dorpsraad
heeft actie gevoerd tegen de ongewenste reclame uiting van het zogenaamde
food court centre op Zevenhuis. Het bezwaar is aanvankelijk toegekend, maar
na verzoek tot handhaving door de Dorpsraad heeft de gemeente Hoorn
besloten een procedure te starten om de omgevingsvergunning aan te passen
ten gunste van de wijze waarop de reclame nu wordt geuit. Wordt vervolgd.
- Openbaar vervoer in Zwaagdijk-West: Regelmatig kwam er een verzoek vanuit
de inwoners waarom er geen openbaar vervoer is in Zwaagdijk-West, terwijl er
op alle rondom ons dorp gelegen wegen weldegelijk bussen rijden. Daarop
heeft de dorpsraad actie ondernomen, een verslag staat op de website.
I.v.m. Corona rijden er geen buurtbussen en leek het de commissie verstandig
om begin volgend jaar met de gemeente weer contact op te nemen. Dit om te
overleggen wat de mogelijkheden kunnen zijn met als doelstelling dat er op
termijn toch weer een buurtbus zal gaan rijden.
- Renovatie meester Derrikspark. In 2020 is de commissie uitgebreid naar 5
personen. Er is een projectplan gemaakt , n.a.v. diverse gesprekken met de
gemeente Medemblik.

-

De gemeente Medemblik heeft zich zeer coöperatief en genereus opgesteld en
heeft gelabelde bedragen ter beschikking gesteld voor de 3 projecten van het
plan. Ook heeft de dorpsgemeenschap een mooi bedrag ter beschikking
gesteld, de Rabobank heeft een bedrag voor het bewegingsdeel gedoneerd.
Gerealiseerd zijn de fruittuin, i.s.m. de Lidwinaschool. Een enthousiaste groep
vrijwilligers hebben twee zaterdagochtenden geholpen met de aanleg. De
aanbesteding voor de bewegingsapparaten en de grondwerkzaamheden zijn
gedaan. Voor het hondenbos zijn 2 pijpen geplaatst waar honden door heen
kunnen rennen.
Nieuwsbrief: wij hebben in 2020 tweemaal een nieuwsbrief uitgebracht.
Website: de website is vernieuwd en up-to-date.

Er is best veel bereikt in het jaar 2020. Elk jaar weer kost het inspanning om kleine
verbeteringen te realiseren, ambtelijke molens malen langzaam. Geduld is iets wat de
Dorpsraad wel heeft geleerd. Het komend jaar 2020 zal de dorpsraad zich weer
inzetten om die doelen te realiseren. De dorpsraad weet zich gesteund door veel
inwoners van het dorp wat ons werk zinvol en belangrijk maakt.
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