
Dorpsraadvergadering 12 juli 2021 

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

 

Opening 
 

Notulen 17 mei 

Geen op- en of aanmerkingen. 

 
Actiepunten:  

Er is een reactie gekomen op de mail over “kassen en geluidswal. Piet meester 

heeft contact gehad met de provincie, de gemeente heeft aangegeven bereid te 
zijn het stuk grond over te nemen van de Provincie. Mogelijk om het 

park/groenbuffer door te trekken en eventueel een paar woningen te realiseren. 

Na de vakantie worden we weer op de hoogte gesteld. De provincie wil het tegen 
de hoogst mogelijke opbrengst verkopen maar wil wel in overleg met de 

gemeente en meedenken in wat de gemeente en dorpsraad willen. 

Een reactie op de geluidswal is er nog niet.  

 
Post en mededelingen 

 

• Uitnodiging participatie beleid kleinschalig toeristisch overnachten’; Agnes 
de Boer. 

• Aankondiging client ervaringsonderzoek WMO, Karin Kaag. 

• Ontvangstbevestiging brief migrantenhuisvesting Zwaagdijk-West, 
Monique Klein. 

• Voorstel hoorzitting data en bevestiging, Nicole van Grondelle 

Secretariaat Commissie Bezwaarschriften, Gemeente Hoorn. 

• Vlottrekken woningbouw in dorpen; Dorpswerk NH. 
• Uitnodiging Vlottrekken Woningmarkt starters en senioren; Dorpswerk NH. 

• Brief aan dorpsraad, arbeidsmigranten overlast; inwoner. 

• Brief arbeidsmigranten, reactie op krantenbericht; inwoner1. 
• wet bestuur en toezicht rechtspersonen, Karin Kaag. 

• Reactie op wet bestuur en toezicht rechtspersonen; dorpsraad Andijk. 

• Verslag participatieavond over het concept beleid voor kleinschalig 

toeristisch, Agnes de Boer. 
• Reactie op verzoek tot handhaving en Gesprek met de burgemeester stand 

van zaken arbeidsmigranten; Lisa Schouwink. 

• Afgesproken actiepunten+brief aan bewoners boerderij+toewijzing 
handhavingsverzoek vervolg; Lisa Schouwink2. 

• Vraag over sportpark; inwoner. 

• Vraag en zorgen over woningbouwontwikkelingen; inwoner. 
• Aanmelden interesse (huur)woningbouw; inwoner. 

• Vraag om park te bezoeken Joset Fit en Karin Kaag. 

• Verslag presentatie LTA van 26 mei & extra informatie; Tomas Rongen. 

• Uitnodiging interview Quickscan bestuurskracht; Karin Kaag. (Giel). 
• Update van USP+gemeente tekenen projectleider; Frank Nannings. 

• Bevestiging aanstellen projectleider USP; Frank Nannings. 

• Brief inwoners - route naar aardgasvrije wijken; Sigrid van der Valk. 
• Reactie op informatie over kassen en 

geluidswal; Piet Meester. 

 



1Doorsturen brief inwoner naar leden.  

2Er is een digitaal overleg geweest met de gemeente, Cees Groot en de dorpsraad, over de arbeidsmigranten 
die veel overlast veroorzaken in Zwaagdijk-West. Er zijn afspraken gemaakt met de gemeente, te weten:  

   

 * Er gaat een brief naar de bewoners van de betreffende woning waarin zij worden  

    geïnformeerd over het feit dat ze niet in de woning mogen verblijven. Betrokken partijen  
    ontvangen hiervan een kopie.  

* De boa's nemen tot en met 24 juni 2021 de betreffende woning dagelijks mee in hun 
   avondcontroles om te controleren op overlast.   

* Het verzoek wordt uitgezet bij de burgemeester om een gesprek te hebben met de  
   dorpsraad Zwaagdijk-West.  

 

De eigenaren van de kerk waren verhinderd, die worden voor de volgende vergadering weer uitgenodigd. 

Werkgroepen 
 

Park 

Op 10/10 zal de Kick Off zijn van het Meester Derrikspark. Er is een prachtig 
programma opgezet voor die dag met activiteiten voor jong en oud. 

De kostenbegroting is hiervoor naar de penningmeester gestuurd en er is 

akkoord van het gehele bestuur om deze vanuit de Dorpsraad te bekostigen en 

Dorpsraad te benoemen in het traject.  
Het bewegingstraject functioneert goed en wordt gebruikt door verschillende 

leeftijdsgroepen. De renbaan er omheen is nog niet af vanwege het weer. 

De ontwikkelingen voor de dorpstuin worden na de zomervakantie weer 
opgepakt. 

Om de 14 dagen is er een wisselende groep vrijwilligers bezig die 

werkzaamheden verrichten. Ook hebben wethouder Joset Fit en Karin Kaag het 
park bezocht en waren ze erg positief en enthousiast.  

Vanuit de gemeente is er nog een vraag gekomen of er belangstelling is voor een 

waterproject. Dit is een gesubsidieerd project voor watertappunten. In 

samenwerking met de school zouden we nog subsidie kunnen aanvragen 
(gemeente en Univé).  

Het NHD heeft een groot artikel geplaatst, als ook in het Samenspel. Helaas 

hebben ze niet vermeldt dat er door de gemeente ook een deel gesubsidieerd 
wordt. Ook wordt er nog gekeken naar een schaakproject (groot schaakbord). 

 

Openbaar vervoer 

Na de vakantie wil de werkgroep weer contact opnemen met Siem Zeilemaker. 
het is van belang om de behoefte aan te tonen vanuit het dorp. 

Giel adviseert om een brief aan het college en de raad te verzenden als ook in te 

spreken of een rondetafelgesprek aan te vragen (actie: Giel stuurt mailadres 
door naar Simone). 

Simone gaat dit bespreken met de werkgroep. 

 
Balkweiterhoek 

Geen nieuws. 

 

Woningbouw 
Er is een akkoord gekomen vanuit de gemeente i.v.m. de door USP aangestelde 

projectleider. USP vergoed hiervoor de kosten.  

Vanuit de dorpsraad willen we een bijeenkomst organiseren voor de 
belangstellenden, dit om o.a. te bespreken hoeveel inspraak men heeft v.w.b. de 

invulling van de binnenkant van de woning. 

(actie: Carla vraagt zaalbeschikbaarheid na).  



Energietransitie 

Geen nieuws. 

Kromme Leek 

Geen nieuws. 
 

Zevenhuis 

Gerard en Giel zijn bij een bijeenkomst geweest in het gemeentehuis te Hoorn. 

De eigenaar dhr. Marees, twee personen van de gemeente en een juriste waren 
hierbij aanwezig.  

Giel heeft aangegeven dat als er een omgevingsvergunning wordt aangepast, dit 

overlegd moet worden met omwonenden, de voorzitter gaf aan dat dat inderdaad 
zo behoort te zijn.  

Het voorstel vanuit de dorpsraad is om de reclame-uiting uit te zetten na 10:00 

uur ’s avonds. Dhr. Marees gaf aan dit te bespreken met de vereniging van 
eigenaren/huurders.  

 

De voorzitter stelt voor dat Giel wordt uitgenodigd voor de komende vergadering 

van de vereniging van eigenaren/huurders en dat er bekeken gaat worden of het 
geen milieuovertreding betreft, via de milieudienst. 

 

Van dit overleg is nog geen verslag ontvangen. 
 

Lief en leed 

Vanuit de dorpsraad is er een kaartje gestuurd naar de nieuwe inwoner en 

zijn/haar ouders (geboorte) en naar zes jongeren die geslaagd zijn voor hun 
examen. 

 

Zorg  
De werkgroep zorg gaan we weer oppakken. 

 

Nieuwsbrief 
Een ieder levert een stukje aan v.w.b. werkgroep. Gerard gaat informeren bij zijn 

buren of ze een stukje willen plaatsen in de nieuwsbrief omtrent de theetuin. 

(actie: Gerard). Vanwege de wilde planten en kruidenaanplant in het park, lijkt 

het ons leuk als Marry misschien ook een stukje wil plaatsen met informatie over 
kruiden/planten.  

De nieuwsbrief wordt gepland, ongeveer twee weken, voor de volgende 

vergadering. Deze datum is nog onbekend, dit is afhankelijk van de 
zaalbeschikbaarheid (actie: Carla). De kopij- en vergaderdatum volgt nog. 

 

Rondvraag  
Geen rondvraag. 

 

Sluiting  

Giel bedankt iedereen, de volgende data is nog niet bekend.  

  



Actielijst n.a.v. vergadering 12 juli 

 

• Giel:  

o Mailadres doorsturen naar Simone voor aanvraag 

rondetafelgesprek. 

 

• Carla: 

o Zaalbeschikbaarheid aanvragen voor openbare 

dorpsraadvergadering en informatie avond woningbouw. 

o Kopijdatum laten weten aan bestuursleden. 

 

• Gerard: 

o Informeren voor stukje nieuwsbrief bij buurman. 

o Navragen voor stukje over kruiden. 

 

• Simone en Carla: 

o Opmaak nieuwsbrief. 


