Dorpsraadvergadering 22 februari 2021
Opening
Notulen 18 januari
*We hebben nog geen kernagenda ontvangen, Giel neemt contact op met Karin
(actie).
*N.a.v. de oproep voor een gezamenlijk overleg met alle kernraden, heeft het
merendeel van de kernraden het twijfelachtig of negatief gereageerd.
Giel heeft besloten, met instemming van het hele dorpsraadbestuur, het hier
dan ook bij te laten.
*Sunvest heeft contact opgenomen met omwonenden, het is van belang dat ze
zo transparant als mogelijk zijn. Verder geen nieuws.
*De begroting is doorgestuurd.
*Gerard neemt weer contact opnemen met Rabobank. Gerard en Giel bellen
samen even voor de begroting en een voorstel (actie).
*Giel neemt opnieuw contact op met de provincie i.v.m geluidswal (actie).
Post en mededelingen
*Update onderbouwing/principeverzoek woningbouw; Anita Wijnholds.
*Uitnodiging zonneweide overleg 20 januari; Joel Nolten Sunvest.
*Korte reactie lichtreclame Zevenhuis; Karin Kaag.
*Uitnodiging groenplan bespreken, herinrichting Balkweiterhoek; Sabine
Boukens (gemeente).
*Reactie lichtreclame Zevenhuis; Piet Meester.
*Bevestiging aanmelding ronde tafelgesprek “woningbouw Zwaagdijk-West,
reclame uiting Zevenhuis”op 1 februari; Hans Wammes (gemeente).
*RES verslag en chatvragen, bijeenkomst 28 januari.
*Reactie inwoner op inspreken Giel over woningbouw; Ronald van Riessen.
*Informatie/reactie op plan kerk; Dirk Rood (gemeente).
*Groentekening Balkweiterhoek; Sabine Boukens.
*Aankondiging bijeenkomst afvalrecycleplan 17 februari; Miranda LaanSteltenpool.
*Bevestiging afspraak 18 februari met wethouder Andrea van Langen, Piet
Meester en John Dekker “woningbouw en lichtreclame”; Madelon Freerkstra.
*Verzoek belafspraak burgemeester dhr. Streng; secretariaat gemeente
Medemblik.
*Handvaten voor gesprek 18 februari; Frank Nannings.
*Bevestiging ontvangst en vragen over stukken woningbouwplan; John Dekker.
Afvalrecycleplan
De gemeente is aan het bekijken hoe de hoeveelheid restafval verminderd kan
worden. Er wordt gedacht om het afvalrecycleplan te gaan instellen. Dit houdt in
dat inwoners afhankelijk van het aantal keer dat het restafval wordt aangeboden
moeten betalen. Er blijft dan een deel vast, van de onkosten, en een deel
variabel. Hoeveel de inwoner gaat betalen hangt vooral af van het beleid van de
gemeente en de uitzonderingen die ze hierop maken, denk aan bijv. jonge
gezinnen of medisch afval. Er wordt nog een vragenlijst verspreid onder de
inwoners om te inventariseren hoe inwoners over het recycleplan denken.

Werkgroepen
*Woningbouw
Afgelopen donderdag hebben Giel en Carla een gesprek gehad met wethouder
Andrea van Langen, Piet Meester en John Dekker.
Op dit moment is woningbouw in Zwaagdijk-West niet besproken binnen de raad,
dit zal pas in september meegenomen worden in de bespreking. Ook ligt het nog
het woningbouwplan van Hermans, welke ook nog in gesprek is met de
gemeente. John Dekker zal vragen of de ontwikkelaars contact op willen nemen
met de dorpsraad.
Het principeverzoek en concept begroting is verstuurd. Giel heeft n.a.v. deze
stukken nogmaals contact gehad met John Dekker. John Dekker was positief, het
zit goed in elkaar en op het eerste gezicht voldoen alle stukken aan de eisen en
gaat het inbrengen bij de commissie woningbouw.
De volgende stap is dat het plan besproken moet worden bij de provincie. Giel
wil hierbij aanwezig zijn, John Dekker gaat hiermee akkoord.
Om Zwaagdijk-West eerder op de agenda te krijgen is er een voorstel motie
opgemaakt “opstarten planproces principeverzoek”. Giel heeft met Siem
Zeilemaker contact opgenomen met de vraag om deze motie in te dienen.
Besproken is ook dat het plan van de kerk niet ten kosten gaat van andere
woningbouwplannen in het dorp.
*Park
Op 1 maart had de grond opgeleverd moeten worden maar alles is bevroren. Er
is contact geweest met Nico van Diepen om de werkzaamheden twee maanden
uit te stellen.
De voorbereidingen voor het bewegingsdeel moet voor 1 mei klaar zijn, daarna
kan Proludic de toestellen plaatsen. Er zijn rubberen tegels aangekocht voor een
goede prijs. Vanaf maart gaan er gesprekken plaatsvinden voor het
middengedeelte.
Er is behoefte aan donateurs die voor een klein bedrag, op die manier, kunnen
bijdragen aan het onderhoud
*Balkweiterhoek
Het beplantingsplan is doorgestuurd. Het wachten is nu op Liander i.v.m. de
gasleiding mogelijk vervangen moet worden. Verder geen nieuwe planning
ontvangen.
*Kromme leek
Geen nieuws.
*Energietransitie
Er is een RES bijeenkomst geweest op 28 februari. Dit ging voornamelijk over de
zoekgebieden binnen de regio’s.
*Openbaar vervoer
Omdat de buurtbus niet rijdt, i.v.m. Corona, is er gekozen om dit onderwerp
later weer op te pakken.

*Zevenhuis
Piet Meester heeft laten weten dat er vanuit de gemeente geen juridische
bijstand wordt verleend i.v.m. de lichtreclame, als ook geen beroep hiertegen
aan te tekenen. Dit omdat, voor zover bekend is bij gemeente Medemblik,
voldaan is aan de te doorlopen procedures (gemeente Hoorn). Gemeente
Medemblik heeft zonder medeweten van de dorpsraad contact gezocht met de
gemeente Hoorn. Wel wil wethouder Andrea van Langen in gesprek met
wethouder Arthur Helling en de betreffende bedrijven om te overleggen de
verlichting aan te passen.
Genoemd wordt ook dat de reclame van McDonalds niet te zien zijn vanaf de
Zwaagdijk. Dit is zeker niet het geval, de betrokkenen zijn uitgenodigd om in de
avond mee te lopen over de Zwaagdijk.
De dorpsraad gaat wel bezwaar maken.
Jaarvergadering
Op 22 maart zal de jaarvergadering digitaal worden gehouden. Vanwege een
andere opzet zal er dit jaar geen thema aan verbonden zijn. De lopende zaken
zullen worden besproken. Ook zijn we op zoek naar aanvulling voor het bestuur.
Nieuwsbrief
1 Maart is de sluitingsdata voor copy.
Onderwerpen zijn o.a. jaarvergadering, werkgroepen, lief en leed, bestuursleden
gezocht (actie: allen).
Carla vraagt Réne een digitaal bestand van de nieuwsbrief voor de website en
updates van iedereen om te plaatsen (actie: allen).
Rondvraag
Geen rondvraag.
Ter info: i.v.m. lief en leed is er een bloemetje bezorgd bij fam. Vriend, als blijk
van waardering voor het schoonhouden van het dorp. Tevens bleek Mevr. Vriend
herstellende.
Kaartje gestuurd naar Fam. Vermeer i.v.m. overlijden.
Afsluiting
Iedereen wordt bedankt voor zijn/haar aanwezigheid. De jaarvergadering zal
plaatsvinden op 22 maart om 20:00 uur.

Actielijst n.a.v dorpsraadvergadering 22 februari 2021
Allen:
*Aanleveren stukjes voor nieuwsbrief, jaarvergadering en website.
René:
*Doorsturen digitaal bestand nieuwsbrief naar Carla.
Giel:

*Contact opnemen met Karin Kaag i.v.m. kernagenda.
*Contact opnemen met provincie i.v.m. geluidswal.

Gerard en Giel:
*Onderling contact i.v.m. begroting.

