
Dorpsraadvergadering 25 oktober 2021 

 
Aanwezig: Karin Kaag, Peter van Langen, Marina en Siep Konijn. Gerard Hogeboom, 
Simone Keijzer, Giel Nijpels en Carla Dekker. 

 
Opening 

Alle aanwezigen worden door de voorzitter welkom geheten. 

 
Notulen 20 september 2021. 

Geen op- en aanmerkingen. 

 

Simone en Gerard zijn bij de bijeenkomst i.v.m. energietransitie geweest. 
Zwaagdijk-West valt buiten de kanswijken, pas over 10 jaar zijn er weer 

mogelijkheden vanuit de gemeente. 

 
Er is contact geweest met Renske Keur, zij heeft de dorpsraad gevraagd of we 

willen meewerken aan een interview over hoe onze kernvisie tot stand is 

gekomen. Simone heeft contact met haar gehad, Renkse zal binnenkort vragen 
toesturen. 

 

Nieuwe inwoners hebben een kaart ontvangen van de Dorpsraad om ze welkom 

te heten in het dorp. 
 

Er is nog geen reactie gekomen op de mail naar Piet Meester i.v.m. de kassen 

aan de Balkweiterhoek. Giel gaat nogmaals contact opnemen (actie). Ook Karin 
zal even contact zoeken met Piet met de vraag om verduidelijking. 

 

Het bezwaar tegen de verlichting (reclamezuil Zevenhuis) is niet toegekend door 
de gemeente Hoorn. Ook het verzoek om de verlichting in de avond uit te zetten 

is afgewezen door de exploitanten.  

Ondertussen is er ook contact geweest met het projectbureau Zevenhuis om aan 

te dringen dat de groenstrook zo snel mogelijk gerealiseerd moet worden en in 
overleg met de dorpsraad.  

 

De kopijdatum voor de nieuwsbrief december zal zijn op 15 november. 
 

Post en mededelingen 

 
• Nieuws uit de gemeente Medemblik; redactie Monique Bankras. 

• Ontvangstbevestiging en bevestiging aanwezigheid 15 november 

vergadering; glasvezel Frank Bakker. 

• Workshop Social Media; 2 november, Loes Kamma. 
• Verzoek tot informatie, informatieavond woningbouw; inwoner. 

• Uitnodiging informatieavond landgoed Zwaagdijk-Oost; Anneke van der 

Meer1. 
• Vooraankondiging gezamenlijke kernraden, college en raadsleden 18 

november; Karin Kaag. Simone, en Gerard gaan.  

• Reactie op vraag groenstrook Zevenhuis; Peter van Asselt. 
 
1 Vanuit de dorpsraad geven we aan dat we niet meer geïnformeerd hoeven te worden over het 
landgoed. Karin zal dit aan haar doorgeven.  

 

  



Heeren van Zorg 

Konden helaas niet aanwezig zijn. 
 

Werkgroepen 

 
Park 

De Kick off/officiële heropening van het Meester Derrikspark, op 10 oktober, was 

een succes. Veel inwoners woonden de opening bij en er zijn enthousiaste 

reacties binnen gekomen. Vanuit de dorpsgemeenschap is er een toezegging 
gedaan van 500 euro per jaar.  

De bodemsanering is verder afgerond, er wordt nog gekeken of het mogelijk is 

om een pad rondom aan te leggen. Er zal nog een oproep uitgaan om tuinplanten 
te doneren voor de dorpstuin. Er wordt ook gedacht aan een gietijzeren prieel. 

 

Openbaar vervoer 
In de volgende nieuwsbrief zal er een oproep uitgaan naar de behoefte van 

openbaar vervoer in het dorp.  

Karin vraagt of er in het dorp een vrijwilligersservice bestaat, zoals “Graag 

Gedaan” in Hoorn. De ervaring is echter dat het in de praktijk niet goed loopt als 
het leunt op vrijwilligers. 

 

Balkweiterhoek 
De werkzaamheden zijn begonnen aan het einde van de Balkweiterhoek. Door 

het slechte weer loopt het project wat vertraging op. Er zijn wel wat op- en 

aanmerkingen binnen gekomen over de opzet/verloop en planning van het 
project en ongemakken voor bewoners. 

De dorpsraad zal een mail sturen naar de projectleider (Giel: actie). 

 

Woningbouw 
Er is recentelijk een informatieavond geweest waar alle inwoners voor waren 

uitgenodigd. Begin december zal er weer een bijeenkomst worden georganiseerd 

voor belangstellenden. 
 

Energietransitie 

Geen nieuws. 

 
Kromme Leek 

Geen nieuws. 

 
Zevenhuis 

Zie agendapunt notulen 20 september. 

 
Lief en Leed 

Zie agendapunt notulen 20 september. 

 

Zorg  
Geen nieuws. 

  

Nieuwsbrief 
Zie agendapunt 20 september. 

 

  



Rondvraag  

Geen rondvragen. 
 

Afsluiting 

Alle aanwezigen worden bedankt voor zijn/haar aanwezigheid. De volgende 
vergadering zal zijn op 15 november. 

 

  



 

Actielijst n.a.v. vergadering 25 oktober 

 

Giel: 

• Mail naar Remco Wint i.v.m. Balkweiterhoek. 

• Mail naar Piet Meester i.v.m. voormalig kassenbedrijf. 

Allen: 

• Kopij aanleveren nieuwsbrief, voor 15 november. 

 


