
Jaarverslag dorpsraad Zwaagdijk-West 2021. 

 
De dorpsraad Zwaagdijk-West had aan het begin van 2021 vijf leden; Giel Nijpels 

(voorzitter), Carla Dekker (secretariaat), Gerard Hogeboom (penningmeester), 

Simone Keijzer en René Tigchelaar (leden). In april 2021 is René Tigchelaar 
teruggetreden.  

 

De dorpsraad heeft 2 openbare vergaderingen en 6 videovergaderingen 

georganiseerd. De jaarvergadering is via een videoverbinding gehouden. Tijdens de 
jaar vergadering is het verslag van het jaar 2020 besproken en de jaarrekening 

goedgekeurd. Er zijn een aantal bijeenkomsten bijgewoond die door de gemeente 

waren georganiseerd, onder andere over de arbeidsmigrantenhuisvesting en de 
energietransitie.  In 2021 is er geen overleg geweest over de uitvoeringsagenda. De 

video bijeenkomsten maakt het voor de bewoners moeilijker om makkelijk mee te 

doen met de vergaderingen. Niet iedereen is even handig om via een Zoom verbinding 
te communiceren en de aankondigingen worden via de social media slecht gelezen.  

Bij iedere Dorpsraad bijeenkomst hebben de werkgroepen verslag gedaan van de 

voortgang van hun onderwerpen. Van de uitvoeringagenda die in 2017 is afgesproken 

zijn de meeste projecten gerealiseerd.  
Wat is in 2021 gerealiseerd: 

- In 2021 is officieel het meester Derrikspark geopend. De opening werd bezocht 

door de meeste inwoners van het dorp en is met veel enthousiasme omarmt. Er 
zijn er afspraken gemaakt over woningen voor starters.  

- Er is één bewoners avond georganiseerd over de bouw van nieuwe woningen. 

Deze avond is door 115 mensen bezocht. Op deze avond is informatie gegeven 

over de stand van zaken en wat men kan verwachten.  
- Met betrekking tot het voornemen van het bouwen van starterswoningen zijn 

21 belangstellenden door de Dorpsraad verzameld. De voortgang wordt 

vertraagd doordat de gemeente geen haast maakt met het sluiten van een 
anterieure overeenkomst. Door bemiddeling van de Dorpsraad is er wel een 

projectleider aangesteld die door de projectontwikkelaar wordt betaald. Dat 

geldt as een experiment in de gemeente. 
- Er is begonnen met de herinrichting van de Balkweiterhoek volgens de 

afspraken die door de werkgroep met de gemeente is gemaakt.  

- Er is actie ondernomen tegen de illegale bewoning van een boerderij door 

arbeidsmigranten. De bewoners gaven veel overlast voor de buurt. Met veel 
moeite is bereikt dat de gemeente daar actie tegen heeft ondernomen. 

- Een groot deel van 2021 is de dorps-bibliotheek op iedere dinsdag open 

geweest.  
- De nieuwsbrief is regelmatig verspreid.  

- Er is actie gevoerd tegen de bouwhoogte op het bedrijventerrein van Zevenhuis 

en tegen de reclame-uiting van het Food Court Centre. Beide bezwaren zijn niet 
toegekend. Er loopt nog een bezwaar tegen de lichtvervuiling van de reclame 

uiting.  

- De Website van de Dorpsraad is vernieuwd en wordt regelmatig geactualiseerd 

(https://dorpsraadzwaagdijk-west.nl/).  
Wat is niet gerealiseerd. 

- Het tot stand brengen van openbaar vervoer voor Zwaagdijk-West is niet 

gelukt. De leden van die werkgroep werden van het kastje naar de muur 
gestuurd, zowel door ambtenaren van de gemeente, als door de politiek, als 

door Connexxion als door de provincie.  

- Ook is er geen duidelijkheid over de bestemming van de grond tussen de 
Balkweiterhoek en de Westfrisiaweg. Bemoeienis van de Dorpsraad werd niet op 

https://dorpsraadzwaagdijk-west.nl/


prijs gesteld oor de gemeente. Zo blijft een adequate geluidswal ter hoogte van 

de Balkweiterhoek ontbreken.  
 

De dorpsraad is tevreden over de behaalde resultaten en de betrokkenheid van de 

bewoners van Zwaagdijk-West met de dorpsraad. In 2021 was communicatie naar de 
dorpsbewoners best ingewikkeld. Het kostte meer dan anders inspanning om het dorp 

te betrekken. De nieuwsbrief lijkt een belangrijke rol te spelen in de 

informatievoorziening, veel meer dan de social media. Het komend jaar 2022 wordt 

het jaar van vernieuwing van de dorpsvisie met behulp van alle dorpsgenoten. Als de 
omstandigheden dat toelaten zullen wij voor de komende 5 jaar de wensen ophalen 

en dat in een geactualiseerde dorpsvisie presenteren. De dorpsraad weet zich 

gesteund door veel inwoners van het dorp wat ons werk zinvol en belangrijk maakt.   


