Dorpsraadvergadering 15 november 2021
Aanwezig: Ronald van Riessen, Giel Nijpels, Gerard Hoogeboom, Simone Keijzer, Carla
Dekker

Opening
Alle aanwezigen worden door de voorzitter welkom geheten.
Notulen 25 oktober 2021.
Er is nog niet gereageerd vanuit de dorpsraad op de vragen van Renske Keur, dit
wordt nog opgepakt. (actie: Giel)
Post en mededelingen
•
•
•
•
•
•
•
•

Update beleidskader Zon op Land en resultaten inwonersavond
kanswijken; Sigrid van der Valk1.
Status Zonneweide Zwaagdijk; Rein van Straten.
Reactie Balkweiterhoek; Remco van Wint.
Vragen kernvisie en info over fondsen; Renske Keur.
Belangstelling woning; inwoner.
Reactie Piet Meester i.v.m. kassen en geluidswal.
Aflasting bijeenkomst 18 november; Karin Kaag.
WBTR en notariskosten; Karin Kaag2.
1

Zwaagdijk-West is niet meegenomen als kanswijk, wel belangrijk om geïnformeerd te
blijven hoe het proces verloopt. 1 December is er een bijeenkomst, Simone en Ronald
zullen hierbij aanwezig zijn (actie).
2

Er is een wettelijke verandering v.w.b. de verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid van
een bestuur. Onze statuten zijn nog niet lang geleden aangepast en we hoeven deze dan
ook niet aan te passen voor nu.

Deltafiber glasvezel
Frank Bakker van Deltafiber geeft een korte presentatie. Deltafiber heeft 10 jaar
ervaring in de aanleg van glasvezel, tot nu toe 900.000 aansluitingen
gerealiseerd.
Als er meer dan 25% van de inwoners zich inschrijft zal er worden overgegaan
tot aanleg.
Gerard geeft aan dat het nogal prijzig is vergeleken met huidige providers. Frank
geeft aan dat daar tegenover stabieler internet wordt geleverd, 100% glasvezel
en toekomstbestendig.
Het aanhouden van je huidige emailadres is op dit moment niet mogelijk, het is
wel mogelijk oom als ondernemer een combi af te nemen voor pintransacties.
De Balkweiterhoek is al meerdere keren opengebroken, met glasvezel gaat dit
weer gebeuren. Is hierover overleg geweest met de gemeente?
De behoefte in het buitengebied is groter, valt niet binnen hun werkgebied. Frank
gaat hierover contact opnemen met de projectleider van de herinrichting.
De behoefte in het buitengebied van Zwaagdijk-West is groter dan in het
binnengebied, echter is dit niet het werkgebied van Deltafiber. Hier zal nog
navraag over worden gedaan en nog terug gekoppeld worden.
Als dorpsraad gaan we niet verder op het onderwerp glasvezel, mochten er
vragen/ideeën vanuit het dorp komen dan sturen we dit door naar Deltafiber.
Giel informeert Frank hierover, actie).

Zonneweide
Er is een vraag vanuit Sunvest om als dorpsraad te anticiperen in het project. Als
dorpsraad vinden we dit niet nodig, er zijn een aantal eisen gesteld vanuit de
dorpsraad; omwonenden betrekken, afstand behouden tot de Kromme Leek en
bijdragen en behouden van de biodiversiteit. Dit heeft Sunvest opgepakt in het
ontwerp. Verder geen reden om hier actief in bij te dragen, als dorpsraad.
(actie: Giel; informeren Sunvest).
Werkgroepen
Park
De laatste vergadering van dit jaar zal morgen plaatsvinden. Er zullen plannen
worden gemaakt voor de ontwikkeling van de dorpstuin. In maart zal de
commissie weer verder gaan.
Alle inwoners krijgen een bedankje/kerstkaartje vanuit de parkcommissie.
(stukje nieuwsbrief, actie: Simone).
Openbaar vervoer
Aan de Hoornseweg in Wognum is dhr. Fulker ook bezig met openbaar vervoer.
Hij heeft aangegeven dat Simone contact met hem kan opnemen (Giel stuurt
contactgegevens door, actie).
(Stukje nieuwsbrief, actie: Simone).
Balkweiterhoek
Geen nieuws
Woningbouw
Geen nieuws
Energietransitie
Zie ingekomen post.
Kromme Leek
Geen nieuws
Zevenhuis
Giel gaat contact opnemen met de Milieudienst, dit i.v.m. de lichtvervuiling van
de reclameuiting. (actie). Giel stuurt de informatie van de groenstrook door aan
Ronald (actie).
Lief en Leed
Geen nieuws
Zorg
Geen nieuws
Nieuwsbrief
Al besproken.

Rondvraag
Carla: vergaderdata voor 2022 inplannen.
- Afgesproken wordt dat we weer elke eerste maandag van de maand gaan
vergadering met uitzondering van een vakantiemaand en december. Om
en om openbaar. (stukje nieuwsbrief met data en nieuwjaarsvergadering
op 3 januari, actie: Carla plus data doorsturen naar Colinda).
Gerard: Is het een idee om een blotevoetenpad aan te leggen in het park?
- Simone gaat dit bespreken met de parkcommissie (actie).
Simone: Er is veel vandalisme weer in het dorp, vanaf de Zwaagdijk tot in het
park. Wat kunnen we hieraan doen?
- Hopelijk dat mensen dit willen doorgeven als ze vandalisme signaleren. Er
zal ook een stukje worden geplaatst in de nieuwsbrief (actie: Simone)
Afsluiting
Alle aanwezigen worden bedankt voor zijn/haar aanwezigheid. De volgende
vergadering zal zijn op 3 januari 2022.

Actielijst n.a.v. vergadering 15 oktober

Giel:
-

Beantwoorden Renske Keur.
Deltafiber informeren.
Sunvest informeren.
Contact opnemen met de milieudienst i.v.m. reclameuiting.
Groenstrookontwerp doorsturen naar Ronald.

Simone:
-

Bijeenkomst energietransitie 1 december.
Stukje voor nieuwsbrief, openbaar vervoer, park en vandalisme.
Met parkcommissie “blote voetenpad” bespreken.

Carla:
-

Stuk nieuwsbrief, data en uitnodiging 3 januari.
Vergaderdata doorsturen aan Colinda.

