Notulen open dorpsraadvergadering 3 januari 2022
Per Zoom : aanwezig : Carla , Giel , Gerard en Simone
Geen aanmeldingen van Zwaagdijkers
•
•

•

Goedkeuring notulen van 15 november : geen aanpassingen
Post en ingekomen stukken : Carla heeft de schriftelijke reacties van de lopende
zaken voormeld .
Verzoek voor presentatie , aan de dorpsraad , van een plan voor Tiny houses op het
terrein van Hermans : goedgekeurd ( * Giel zal op de aanvraag positief reageren )
Mededelingen:
1. Giel vertelt dat hij per 30 juni gaat verhuizen naar Blokker. Dat houdt in dat hij
niet meer woonachtig zal zijn in Zwaagdijk West en zijn functie als voorzitter neer
zal leggen ( na een “ lange ” overgangsperiode )
2. Carla geeft aan dat zij overweegt te stoppen , wegens drukke werkzaamheden en
privé omstandigheden, met haar functie als secretaris van de dorpsraad.

Werkgroepen:
Nieuwbouw : weer 2 nieuwe aanmeldingen voor de starters woningen . Over de vrije kavels
( waarvan Gerard aan geeft interesse te hebben ) is nog weinig bekend .
Ontwerp en kosten van de kwadrant woningen of 2 onder een kap , zijn nog niet bekend .
Voor verdere informatie kan men zicht wenden tot Boekweit en Olie .
Openbaar Vervoer : 17 invulstrookjes zijn ingeleverd .
3 personen gaven aan soms met een bus naar het station te willen gaan( waarvan 1 door
Giel is ingevuld ) ,
1 scholier wil per ov naar school als het regent
1 persoon wil misschien in de toekomst soms per ov naar Hoorn
Er is contact geweest met : Dhr …. , deze heeft alle info die hij had naar ons doorgemaild. Op
het verzoek tot deelname aan de commissie O.V. gaf hij een negatief antwoord.

De dorpsraad besluit nu dat er een time hold komt v.w.b. verzoeken naar Gemeente,
Provincie en Connexxion. We houden de ontwikkelingen in de omgeving in de gaten.
Zevenhuis : Er is nog geen antwoord/oplossing op het verzoek t.a.v. de beplanting
/groenstrook zoals vermeld in het bestek . Giel neemt schriftelijk contact op .

Kromme Leek : geen ontwikkelingen .

Kerk

: verbouwing schiet al op en ziet er netjes uit

Energie transitie : Ronald heeft deze digitale vergadering bijgewoond namens de dorpsraad
en heeft een verslag gemaild . Vooralsnog is Zwaagdijk West geen kans gebied en zal het
voorlopig niet worden .
Glasvezel : 250 inschrijvingen zijn inmiddels bereikt . De aansluitingskosten zullen gratis
blijven tot ……
Meester Derrikspark:
•

•
•
•

Subsidie vervalt per 31 12 2021 : na overleg met de gemeente rekening van Martin
Bruin gevraagd en ingediend voor materialen tbv aanleg pad in dorpstuin in voorjaar
2022
Plan voor bloten voeten pad en kleine voorzieningen voor peuters , tegenover de
dorpstuin
Plan stukje grond waar het bordje staat ; inzaaien met veldbloemen.
Aanvraag subsidie van € 500,-- bij dorpsraad tbv sport/food event in september :
toegezegd tijdens vergadering

Actualiseren Kernvisie voor de komende 5 jaar
De voorzitter stelt voor om eind mei een bewonersavond te organiseren waarbij de dorps
ontwikkelingen en wensen worden voorgelegd/ geïnventariseerd aan de Zwaagdijkers , in
de vorm van een , actieve workshop , voor de komende 5 jaar .
De huidige kernvisie : veel is inmiddels gerealiseerd , echter ontwikkelingen gaan snel en
regelmatig actualiseren is een must voor het behoud van een leefklimaat in Zwaagdijk West.

Zoom meeting ,samen met Hauwert , met als item de provinciale verkiezingen van maart
De voorzitter neemt contact op met de dorpsraad van Hauwert en maakt een programma
voor deze zoommeeting

Volgende vergadering : 7 februari

Notulant : es Keijzer

