
Dorpsraadvergadering 17 mei 2021 

 
Aanwezig: Giel Nijpels, Simone Keijzer, Gerard Hogeboom en Carla Dekker. 

 

Opening 
 

Notulen 19 april/jaarverslag 

Geen op- en of aanmerkingen. 

Stukje Gerard voor nieuwsbrief wordt verplaatst naar volgende nieuwsbrief 
(actie). 

 

Aanpassen subsidie stukje, foutief genoteerd (actie: Carla). 
 

Post en mededelingen 

• Concept mail John Dekker amendement; Frank Nannings USP. 
• Uitnodiging bijeenkomst over de uitvoering van de Transitievisie Warmte, 

6 april; Sigrid van der Valk. 

• Mail met redenen tot uitstellen bijeenkomst Transitievisie Warmte; 

Stadsraad Medemblik. 
• Reactie op bovenstaande; Sigrid van der Valk. 

• Overlast arbeidsmigranten; inwoner. 

• Uitnodiging RES NHN, 21 april; Duurzaam Medemblik. 
• Geïnteresseerde voor jongerenwoning; inwoner. 

• Ontvangstbevestiging bezwaar reclame uiting Zevenhuis; Griffie Hoorn. 

• Behandeling raadsvoorstellen zonneparken Zwaagdijk-Oost en Zwaagdijk-
West; Hans Wammes. 

• Rol van kernraden in de warmtetransitie; Sigrid van der Valk. 

• Groenplan Balkweiterhoek; Remco Wint. 

• Reactie dorpsraad Zwaagdijk-Oost op raadscommissie zonneweide. 
• Informatie over inzaaien kruidenmengsel langs fietspad over de Leek; 

Duurzaam Medemblik. 

• Opdracht interim projectleiding woningbouw; Frank Nannings USP. 
• Brandbrief 600 meter windturbines; Stichting Kritisch Platform 

Ontwikkeling Zijpe1. 

• Brief rol en positie in de uitvoering van de transitievisie warmte; Stadsraad 

Medemblik. 
• Uitnodiging(digitale) bijeenkomst met een toelichting op de beleidsregels 

voor kleinschalig toeristisch overnachten, 26 mei; Agnes de Boer2. 

• Standpunt dorpsraad Andijk over warmtetransitie en afvalsysteem. 
• Vraag over woningbouw; inwoner. 

• Update en uitnodiging vervolg “lange termijn accommodatie beleid”, 26 

mei; Tomas Rongen3. 
 

1 Er wordt een mail gestuurd naar Stichting Kritisch Platform, om te laten weten dat we de  
  brandbrief ondersteunen (actie: Giel). 
 
2/3 Bijeenkomst kleinschalige toeristische overnachtingen, Carla aanwezig.  
     Bijeenkomst lange termijn accommodatie beleid, Giel aanwezig (actie). 
  



Ter verdere info: 

- Er wordt gehandhaafd bij de boerderij met arbeidsmigranten. 
- De kassen langs de oprit worden afgebroken. Er is verder niets bekend 

over wat er met de grond gebeurd en het plaatsen van de geluidswal. Een 

mail zal worden verzonden naar Piet Meester i.v.m. deze onderwerpen 
(actie: Giel). 

- De eigenaren van de kerk zullen worden uitgenodigd om de plannen te 

bespreken (actie: Giel). 

- Er zijn twee dorpsvlaggen verkocht. 
 

Werkgroepen 

Park 
o Eind april zijn de bewegingsapparaten aangelegd, ook is de drainage 

gelegd. Het wachten is nog op het pad er omheen, deze wordt 

aangelegd door een loonbedrijf.  
o De fruittuin loopt goed, afgelopen zaterdag is de vrijwilligersgroep 

weer aan het werk geweest. Het intekenen voor de 

vrijwilligersdagen is gestart nu deze dagen zijn ingepland. 

o Er is een probleem met het maaien, we hebben een maaier met 
accu nodig, dit i.v.m. de veiligheid.  

o Er worden nog twee borden geplaatst voor het wandelpad. Verder 

alle medewerking van de gemeente. 
 

Openbaar vervoer 

De werkgroep neemt even een stop, dit i.v.m. de reactie vanuit de gemeente. 
Het advies is om contact op te nemen met Connexxion, dit is twee jaar geleden 

al gebeurd. Gevoel weer terug bij af te zijn. 

 

Balkweiterhoek 
Er is een mail verzonden met reactie op het groenplan, echter nog geen reactie 

terug ontvangen.  

 
Woningbouw 

USP heeft een projectleider aangenomen en een brief gestuurd naar gemeente 

om te vragen om deze projectleider te accepteren. Nog geen reactie gekregen. 

Als de gemeente akkoord gaat zal er een bijeenkomst worden gehouden met alle 
belangstellenden. 

 

Er is een gesprek geweest met dhr. Hermans+2 projectleiders. Er zal een vervolg 
overleg komen en er is afgesproken de bewoners te informeren en een 

nieuwsbrief te maken en verspreiden. 

A.d.h.v deze informatie zal er een bijeenkomst worden georganiseerd waarbij de 
inwoners hun mening en behoefte kunnen aangeven. 

 

Energietransitie 

Gemeente wil participatie van kernraden. O.a. stadsraad Medemblik heeft een 
brief met bezwaar gestuurd. Als dorpsraad ondersteunen we dit bezwaar, er zal 

een steunbrief worden verzonden (actie: Giel). 

Van belang is om in de gaten te houden waar gemeente Hoorn windmolens wil 
gaan plaatsen.  

  



Kromme Leek 

Geen nieuws. 
 

Zevenhuis 

Er is een mail binnen gekomen van de gemeente Hoorn over de hoorzitting waar 
Giel zal gaan inspreken en Gerard als luisteraar aanwezig zal zijn (actie). Bij het 

opstellen van de bezwaarbrief heeft Giel ondersteuning van een jurist. 

 

Nieuwsbrief 
Voor de nieuwsbrief moet er nog wat kopij binnen komen. Als dit is aangeleverd 

zal het worden doorgestuurd naar de drukkerij en begin juni verspreid worden. 

 
Rondvraag  

Geen rondvragen. 

 
Sluiting  

Alle aanwezigen worden bedankt voor zijn/haar aanwezigheid. De volgende 

vergadering zal op 21 juni zijn. 

  



Actielijst n.a.v. vergadering 17 mei 

 

Giel: 

- Aanwezig 26 mei “lange termijn accommodaties”. 
- Mail, brandbrief ondersteuning Stichting Kritisch Platform. 

- Bezwaar Zevenhuis. 

- Ondersteuning mail stadsraad Medemblik i.v.m. energietransitie. 
- Eigenaren kerk uitnodigen. 

- Contact met Piet Meester opnemen i.v.m. grond kassen en geluidswal. 

 
Gerard: 

- Nieuwsbrief stukje (pas voor over twee maanden). 

 

Carla: 
- Aanpassen subsidie stukje jaarverslag. 

- Aanwezig bijeenkomst 26 mei “toeristische overnachtingen”. 

 

 


