
Gezocht dorpsraadleden

René heeft afscheid genomen als lid van de dorpsraad, heel erg
bedankt voor je inbreng.

Het dorpsraadbestuur zoekt enthousiaste, betrokken bestuursleden
die zich willen inzetten en meedenken, voor het welzĳn van de

inwoners en de leefbaarheid in het dorp.

Zou jĳ graag actief willen bĳdragen aan de leefbaarheid van het
dorp? Ben jĳ begaan en heb je belangstelling in hoe de

ontwikkelingen zĳn in je nabĳe leefomgeving, voor nu en in de
toekomst? Stuur dan een mail, voor aanmelding of meer informatie,

naar info@dorpsraadzwaagdĳk-west.nl

In deze nieuwsbrief van de Dorpsraad vindt u nieuwe ontwikkelingen
die het dorp aangaan. De komst van de lente heeft de belofte in zich
dat de natuur zich vernieuwd en weer gaat bloeien. De Dorpsraad
wenst dat ook ons dorp toe, vernieuwing en bloeien.
Er is alle aanleiding om positief gestemd te zĳn, de ontwikkelingen van
het Mr Derrikspark, de woningbouw in ons dorp en andere initiatieven
om een hechte gemeenschap van ons dorp te maken.
Wĳ hopen dat u veel leesplezier ervaart met deze editie van de
nieuwsbrief.
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Openbaar Vervoer

In mei 2019 hebben we een overleg met de gemeente Medemblik
gehad inzake het ontbreken van openbaar vervoer in Zwaagdĳk-West.
Over alle wegen rondom ons dorp rĳden busverbindingen. Op advies
van de gemeente Medemblik hebben we contact gelegd met de
provincie en met Connexxion.

Drie weken geleden hebben we met een delegatie incl. drie personen
van de gemeente, een wandeling gemaakt vanaf de kerk naar de
rotonde bĳ de A7. Het was een wandeling van een kwartier over het
fietspad. Voor mensen met een kinderwagen of die slecht ter been zĳn,
is dat een behoorlĳke afstand.

Vervolgens is de keuze links af onder de
tunnel naar de korenbloem in Zwaag, alwaar
een halte is: 10 minuten. Of rechts af over
de weg, zonder fiets of wandelpad, naar het
oude gemeentehuis waar ook een halte is.
Iedereen was er allemaal over eens dat deze
optie te gevaarlĳk is.

We waren enigszins optimistisch mede
doordat de delegatie dit op de agenda van
de gemeenteraadsvergadering heeft gezet. Groot is onze teleurstelling
omtrent het antwoord, te lezen op www.dorpsraadzwaagdĳk-west.nl

Ontwikkelingen woningbouw Zwaagdĳk-West
Er zĳn twee mooie ontwikkelingen te melden met betrekking tot de
woningbouw in ons dorp. In de eerste plaats heeft de gemeenteraad
goedkeuring gegeven aan snelle woningbouw tegenover de Klokkenweit
aan de noordkant van de Zwaagdĳk. De laatste stand van zaken is dat
er een projectleider is aangetrokken om een goede verbinding tussen
de gemeente Medemblik en de projectontwikkelaar te garanderen. Als
er een overeenkomst is tussen de gemeente en de projectontwikkelaar
zullen wĳ iedereen van de lĳst belangstellenden via een Zoom
bĳeenkomst uitnodigen om te bespreken hoe wĳ hen in de ontwikkeling
kunnen betrekken.

Het gebied aan de zuidkant van de Zwaagdĳk, tussen
huisnummer 375 en 377, is ook in beeld gekomen voor
woningbouw. De Dorpsraad heeft met de eigenaar van de
grond gesproken. Het voorgestelde plan bevat diverse
woningtypen, waaronder betaalbare woningen voor
starters en kleine huishoudens. De grondeigenaar heeft

laten weten eerst met de omwonenden in gesprek te willen gaan om de
plannen toe te lichten. Dan kan ook geïnventariseerd worden wat de
wensen en eventuele bezwaren zĳn. Daarna volgt een behoefte
inventarisatie onder alle Zwaagdĳk-West bewoners. Het idee is om een
digitale bĳeenkomst voor de betrokkenen te organiseren. De Dorpsraad
wordt betrokken bĳ de verdere uitwerking het plan, om de wensen en
belangen van de bewoners optimaal in te vullen.
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Brief dochter meester Derriks

Om een misverstand uit de weg te nemen: de naam van Meester
Derriks was Theo en niet Piet zoals wĳ in eerste instantie dachten.
Wĳ ontvingen een leuke mail van zĳn dochter :
Voor ons kinderen van Meester Derriks, was het een enorme verrassing
om de facebookpagina te zien met informatie en foto’s…
Lees verder op: www.dorpsraadzwaagdĳk-west.nl

Zwaagdĳk-West in beweging!

De lente is begonnen, de nieuwe fruittuin komt tot
bloei en, u heeft het vast gezien, het oostelĳk deel
wordt omgetoverd in het sportgedeelte van het Mr
Derrikspark.
De apparaten zĳn geplaatst, de grond wordt
bewerkt, de paden worden aangelegd en ook de beplanting komt er
aan. Dus binnenkort hebben we een prachtige plek om uzelf eens flink
in het zweet te werken! Maar er kan nog meer aan beweging worden
gedaan in het park. Want…
…dit is allemaal tot stand gekomen dankzĳ alle hulp van onze geweldige
vrĳwilligers.
Veel Zwaagdĳkers hebben zich al opgegeven, en een aantal hebben al
de schoffel in de aarde gestoken.
Er is een maillĳst samengesteld van de aangemelde bewoners, die met
enige regelmaat een mail zullen krĳgen waarin aangeven wordt
wanneer en welke activiteiten er zullen zĳn. Zĳ kunnen dan zelf
aangeven wat en wanneer het beste uit zal komen om te helpen.
Hoeveel mensen er nodig zĳn, dat hangt af van het soort klussen.
Zou u het leuk vinden om ook incidenteel iets te doen voor de aanleg
en onderhoud van het Mr Derrikspark?

Schoffelen, snoeien, aanplanten,
kantjes maaien, palen in de grond
slaan (sterke heren!) en andere
zaken. Meld u aan bĳ :
meesterderrikspark@gmail.com
Het is een gezonde en gezellige
bezigheid met koffie/thee en wat
lekkers!! En vooral erg leuk met de
buurtgenoten. Zo dragen we samen
allemaal bĳ aan ons park dat er
mooier en mooier uit zal komen te
zien.

Derriks
Meester
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Informatie en contact

Website: www.dorpsraadzwaagdĳk-west.nl

E-mail: info@dorpsraadzwaagdĳk-west.nl

Facebook Dorpsraad: https://www.facebook.com/
DorpsraadZwaagdĳkWest

Facebook Park: https://www.facebook.com/
meester.derrikspark.1

Mini Bieb

Nu de dorpsbibliotheek helaas nog gesloten is, is
er toch nog een kleine boekenuitleen ontstaan. In
de Balkweiterhoek op nummer 9 heeft Astrid
Goedhart het leuke idee gekregen om een
minibieb te openen. Er staat voor elk wat wils, je
mag lenen/ruilen/meenemen en boeken in de
bieb zetten.

De mini bieb is elke dag geopend.Kom eens langs
en neem een kĳkje.

Bĳ slecht weer staan de boeken (achter)
onder het afdak.

Natuur in Zwaagdĳk
Er is hier heel veel moois te zien en te horen. Weleens op
de meerkoet gelet? De afgelopen winter zag je ze vaak
met een groep van zo’n koet of veertig, op de wal bĳ de
brug van het fietspad “Over de Leek”. Wat bespraken ze
daar, hebben ze de broedplekken verdeeld? Nu zĳn ze
weer uitgezwermd, ieder naar zĳn favoriete stekkie. De
gelukkigste van allen woont op het eilandje midden in “de

Voiver van Jaap Snip”, ons eigen natuurgebied aan het begin van het
dorp. Hĳ is de poortwachter die in de gaten houdt wie er binnen komt.
(foto en tekst: Siep Konĳn)

Lief en leed

Heeft u een bĳzondere gebeurtenis: geboorte , huwelĳk ,examen of
jubileum te vieren? Stuur Een mailtje naar info@dorpsraadzwaagdĳk-
west.nl en we plaatsen het op de site.

Een warm welkom voor de 3 geboren baby's; een zoon voor fam.
Blokker en fam. Conĳn en een dochter voor Fam. Van Groen.

Van harte gefeliciteerd allemaal!
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