Verslag dorpsraad vergadering 19 4 2021
Notulen vorige vergadering en jaarvergadering : bespreken op 17 mei
•
•

Zevenhuis : Giel heeft bezwaar aangetekend en is aangekomen bij de gemeente
Hoorn
Woningbouw: wethouder Andrea van Langen heeft zich aan het project verbonden
Er zijn nu 2 plannen :
USB projectplan ( reeds besproken) De plannen moeten nog goed gekeurd worden.
Vooraf gaand : een bodem en archeologisch onderzoek .
Start van de bouw zou in 2022 kunnen en de oplevering in 2023.
Hermans : er is een prettig gesprek geweest. Hermans wil als investeerder, sociale
koopwoningen realiseren op de grond achter/naast Rood en aan de zijkant van de
Klokkeweit .
1e Voorstel een nieuwsbrief opstellen om de bewoners van de klokkeweit te
informeren en een meeting te plannen voor overleg/inspraak met de bewoners.
2e Inventariseren/peilen behoefte ,aan sociale koopwoningen ,onder de bewoners
van Zwaagdijk West.

•

•
•
•

•
•

Mr Derriks park : 26 -27-26 april worden de bewegings apparaten geplaatst in het
park . Daarna wordt de ondergrond en de paden aangelegd . Overleg met de
gemeente hoe de eisen zijn.
Herinrichting Balkweiterhoek : geen nieuws, het wachten is o.a op Liander voor de
stroom en vernieuwen van riolering.
Transitievisie warmte : Presentatie van de gemeente staat op de site van de
dorpsraad. Zwaagdijk west behoort niet tot de kanswijken.
Openbaar Vervoer in Zwaagdijk West: er is een gesprek geweest met Siem
Zijlemakers en 2 gemeenteleden. Afstand naar de eerst mogelijke bushalte is idd te
ver en te gevaarlijk. Het is besproken in de gemeenteraad. Antwoord ( staat op de
site ) Gemeente heeft hierin geen wettelijke taak! Advies : initiëren van bijeenkomst
kernraden en eventueel samen iets gaan organiseren.
We laten dit onderwerp even in hold stand .
Giel vertelt een gesprek te hebben gemaakt met Siep Konijn , hij houdt de natuur in
de gaten en wil een rubriek in onze nieuwsbrief gaan maken.
Voor Rene is nog geen cadeaubon geregeld .20,00 uur
Volgende vergadering 17 mei , deadline kopij voor de nieuwsbrief 10 mei .

Actiepunten:
21 04 RES ( digitale) vergadering , bekendmaking van de zoekgebieden , voor energie
transitie, windmolens en zonneparken ) in NoordHollandNoord . Toegankelijk voor
iedereen .

29 april : hamerstuk zonneweiden in Zwaagdijk West en Oost
( gemeenteraadsvergadering)
Giel : neemt contact op met Siep Konijn
Carla: neemt contact op met Remco Wint ( gemeente )en verzorgd notulen van
vergadering in maart en de jaarvergadering
Carla en Simone : werving stukje voor nieuwe bestuursleden dorpsraad.
Gerard en Marry : artikel over planten in het park met leerlingen van de school

Allen: De nieuwsbrief samenstellen.
Voorstel Format:
Voorkant
: algemeen stukje door voorzitter
Achterkant
: Algemene informatie
Midden
: Vaste rubrieken over de lopende zaken
Volgende nummer begin juni
Fijne week en groeten van Simone

