Dorpsraadvergadering 20 september 2021
Aanwezig: Colinda Spil, Eline en Gerard Sneek, Marina Konijn, Ilonka van Dijk,
Jurrie Lens, Martijn Beerepoot, Sander Balk, Giel Nijpels, Simone Keijzer, Gerard
Hogeboom en Carla Dekker.
Opening
Alle aanwezigen worden door de voorzitter welkom geheten.
Notulen 12 juli 2021
Geen op- en of aanmerkingen.
Actiepunten:
Informatief stukje voor de nieuwsbrief over de theetuin volgt later, deze
wordt pas volgend jaar geopend.
Post en mededelingen
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Nieuwsbrief leefbaarheid; afdeling communicatie gem. Medemblik.
Update Balkweiterhoek; Remco Wint.
Toegankelijkheid gemeente Medemblik voor mensen met een lichamelijke
beperking; GW Toegankelijkheid.
Vooraankondiging, uitnodiging en verslag “Benaderen van inwoners voor
kanswijken warmtevisie”, 24 augustus; Karin Kaag.
Beslissing en verslag van gemeente Hoorn op reclame-uiting Zevenhuis.
Reactie op handhaving arbeidsmigranten BWH 40; gemeente Medemblik.
Opvragen van achtergrondinformatie BWH; regioredacteur West-Friesland
Jacqueline van Kempen.
Aanvraag interview over de kernvisie; Renske Keur, adviseur kernraden1.
Glasvezel in Zwaagdijk-West; Frank Bakker Delta Fiber Netwerk2.
Aanmelding interesse voor een woning; inwoner.
Reactie dhr. Hermans i.v.m. informatieavond woningbouw.
Uitnodiging “Verduurzaming” 29 september; Dorpswerk NH (uitnodiging
doorsturen naar Wildebras)
Uitnodiging exploitantenvergadering Zevenhuis, 24 september; Johan Bot
(Giel)

1

Renske Keur zal voor de volgende dorpsraadvergadering worden uitgenodigd (actie: Simone).
Giel heeft meer informatie gevraagd aan Frank Bakker met de vraag welke providers meedoen
aan dit project en hoe hoog de kosten zijn voor een individueel huishouden.
Op dit moment wordt er gestart met vier providers, de kosten zijn nog niet duidelijk.
Vanwege de vele vragen en onduidelijkheden wordt er wordt afgesproken dat we Frank Bakker
voor de volgende vergadering uitnodigen (actie: Giel).
2

Werkgroepen
Park
Op 10 oktober zal de kick-off plaatsvinden, de officiële opening van het Meester
Derrikspark. Die dag zal het park geopend worden door de kinderen van meester
Derrik en bevat het een divers programma voor alle leeftijdsgroepen. Binnenkort
zal de uitnodiging worden verspreid.
Ondertussen is er gestart met het laatste project, de dorpstuin. De grond wordt
op dit moment gekeerd en geëgaliseerd zodat de kwalitatief betere grond
bovenaan komt te liggen. Dit deel zal afgerond zijn in juni 2022.

Naast het sportrondje is er nog een stuk ingezaaid en geëgaliseerd voor
sportactiviteiten.
Verder wordt er nog geïnformeerd naar de mogelijkheid om een waterkraan te
plaatsen. Na de zomervakantie zou hier meer informatie over zijn, echter is dit
nog niet bekend.
Openbaar vervoer
Twee jaar geleden is de werkgroep gestart. Helaas na veel gesprekken met
diverse instanties (gemeente, provincie, Connexxion en buurtbus) en een
wandeling met een delegatie van de gemeente naar bushalten vanuit het dorp, is
de werkgroep weer terug verwezen naar Connexxion.
De werkgroep wil inventariseren wat de behoefte is vanuit het dorp en deze
informatie vervolgens doorsturen naar de Griffie.
In de volgende nieuwsbrief zal er een stukje over OV geplaatst worden met een
oproep i.v.m. de behoefte (actie: Simone en Carla).
Eline vraagt of er geen behoefte is vanuit de inwoners van de kerk. Dit is niet
bekend, afgesproken wordt dat we “Heeren van Zorg” voor de volgende
vergadering uitnodigen (actie: Giel).
Colinda en Jurrie noemen de mogelijkheid op van een app, met daarin aanbod en
oproep voor mensen die vervoer nodig hebben en die willen rijden.
Op zich zijn zulke initiatieven vaker opgenoemd, in de praktijk blijkt dit toch
lastiger uitvoerbaar.
Balkweiterhoek
De bewoners van de Balkweiterhoek zijn allemaal geïnformeerd over de
aankomende werkzaamheden. De gasleiding is vervangen, per 27 september
starten de werkzaamheden, van de daadwerkelijke herinrichting, in diverse
fasen.
Woningbouw
Vandaag is er vernomen van USP dat er schot in het project zit. Dit betreft het
gebied ten Noorden van de Zwaagdijk t.o. de Klokkeweit. Op dit moment hebben
14 geïnteresseerden zich aangemeld.
V.w.b. het stuk grond van Hermans, dhr. Hermans wil samen met de dorpsraad
kijken wat de behoeften en wensen zijn vanuit het dorp en dit met omwonenden
bespreken. Tot nu toe is het bezwaar van omwonenden dat het uitzicht verloren
gaat.
Jurrie geeft aan dat er niets meer gemeld wordt over de situatie met de
paardenbak, dat dit in eerdere bijeenkomsten werd genoemd als obstakel. Giel
legt uit dat de paardenbak, als ook de kassen, het wat gecompliceerder maakt,
hier zijn allerlei regels aan verbonden met afstand tot bewoning.
Ook geeft Jurrie aan dat het jammer is dat er aan de Kromme Leek kant wordt
gebouwd, mogelijk dat er dan in de toekomst meer bebouwing wordt toegestaan.
De zonneweide wordt ook al aangelegd aan die kant.
Bij de zonneweide is afgesproken dat de afstand tot de Kromme Leek 24 meter
bedraagt en dat er zal worden bijgedragen aan de biodiversiteit, welke ook
gewaarborgd moet worden.
De afstand van het woningbouwproject tot de Kromme Leek is vele malen groter.
Ook heeft de gemeente uitgesproken dat het een bijzonder gebied betreft, dat
hebben we als garantie gekregen.

Er zal een informatieavond voor geïnteresseerden georganiseerd worden, waar
ook de behoefte voor project Hermans wordt geïnventariseerd. Afgesproken
wordt dat de datum verplaatst zal worden naar 14 oktober.
Energietransitie
Geen nieuws.
Kromme Leek
Geen nieuws.
Zevenhuis
De bezwaren tegen de lichtreclame zijn helaas afgewezen. Binnenkort gaat Giel
naar een overleg van de vereniging van eigenaren, hier heeft de dorpraad een
uitnodiging voor ontvangen (actie: Giel). Het voorstel vanuit de dorpsraad is om
het licht, gericht naar de Zwaagdijk, na 10 uur uit te zetten.
Marina geeft aan dat de zijkanten meer lichtvervuiling geven, dit zal
meegenomen worden in het overleg.
Naast dit onderwerp zal ook de verkeersdrukte als het zwerfvuil worden
besproken. Bij overlast is het, het beste als inwoners zelf een mail sturen naar de
gemeente Hoorn.
Lief en Leed
Er wonen weer nieuwe mensen in het dorp. Voorheen werden nieuwe inwoners
welkom geheten door een aantal dorpsraadleden. Het idee is om dit weer
opnieuw op te pakken (actie: Giel, Carla, Simone).
Zorg
(actie: Giel en Carla).
Nieuwsbrief
De volgende nieuwsbrief willen we begin december uitbrengen, kopijdatum half
november (exacte datum volgt nog, actie: Carla).
Rondvraag
Sander: Is er al meer bekend over het terrein met de kassen?
• Vanuit de dorpsraad is het voorstel om dit deel te betrekken bij het park.
Er is overleg geweest met de Provincie, dit gaat echter moeizaam. Vanuit
de gemeente hebben we vernomen dat de Provincie bereid is om deze
grond te verkopen aan de gemeente. Om de kosten te dekken is het
bouwen van een aantal woningen genoemd. De eis vanuit de dorpsraad is
wel dat er een geluidswal geplaatst gaat worden. De gemeente zou dit ook
meenemen in het overleg, tot op heden verder geen verdere informatie
ontvangen.
Er zal nogmaals contact worden opgenomen (actie: Giel)
Simone: Zijn er mensen aanwezig, of kennen jullie mensen, die het leuk zouden
vinden om lid van de dorpsraad te worden?
• Geen aanmeldingen.

Sluiting
Iedereen wordt bedankt voor zijn/haar aanwezigheid. De volgende openbare
dorpsraadvergadering zal zijn op maandag 25 oktober.

Actielijst n.a.v. vergadering 20 september

•

Giel:
o Frank Bakker uitnodigen voor volgende vergadering.
o Heeren van Zorg uitnodigen voor volgende vergadering.
o Contact opnemen met Piet Meester i.v.m. grond kassen en
geluidswal.
o Werkgroep zorg.
o Welkom heten nieuwe inwoners.
o Bijwonen vereniging van eigenaren/Zevenhuis.

•

Carla:
o Nieuwsbrief (actie voor november).
o Werkgroep zorg.
o Welkom heten nieuwe inwoners.

•

Simone:
o Renske Keur uitnodigen voor vergadering.
o Stukje OV aanleveren (actie voor november).
o Nieuwsbrief (actie voor november).
o Lief en Leed, welkom heten nieuwe inwoners.

