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De zomerse nieuwsbrief van de Dorpsraad Zwaagdĳk-West ligt weer
voor u. In de maand augustus hebben wĳ geen vergadering, voor de
data na de zomervakantie kunt u op de website kĳken of u wordt via
social media/nieuwsbrief/email op de hoogte gebracht.
Het bestuur is van samenstelling veranderd. Carla Dekker en Giel
Nĳpels nemen afscheid, hun plaats wordt ingenomen door Jurrie Lentz,
Roos Bruin en Erik Rood. Samen met Simone Keĳzer en Gerard
Hogeboom vormen zĳ het gehele bestuur. In deze nieuwsbrief stellen zĳ
zich voor.
Carla en Giel hopen op een bloeiende voortzetting van de Dorpsraad.

Uitnodiging openbare dorpsraadvergadering
Op 11 juli is er weer een openbare dorpsraadvergadering. Dit zal de

laatste vergadering zĳn voor de zomervakantie.
We willen u hiervoor van harte uitnodigen zodat u kan meepraten en
op de hoogte kan blĳven van de ontwikkelingen in het dorp. Heeft u
zelf nog een onderwerp die u op de agenda wilt of heeft u vragen/

suggesties, stuur dan een mail naar info@dorpsraadzwaagdĳk-
west.nl.

We hopen u de 11de te zien!

https://dorpsraadzwaagdijk-west.nl/


Voorstellen nieuwe leden

Jurrie Lentz: Voorzitter
Beste dorpsbewoner van Zwaagdĳk-West. Enige tĳd geleden is mĳ
gevraagd om voorzitter te worden van de dorpsraad. Giel Nĳpels stopt
ermee en omdat ik vind dat de belangen van ons fijne dorp behartigd
moeten worden is het belangrĳk dat de activiteiten van de raad
doorgaan. Of ik de juiste persoon ben, daar had ik wat twĳfels over.
Ik ben Jurrie Lentz en denk dat velen
van u mĳ wel kennen. Werk fulltime voor
de Douane, woon aan de Zwaagdĳk 377
met José. Besteed veel tĳd aan mĳn
gezin, tuin en hobby’s. Ach, één hobby
meer of minder!
Met uw hulp en vertrouwen zullen, wĳ
vĳven, ons inzetten voor het behoud van
een leefbaar en veilig Zwaagdĳk-West.
Erik Rood: Penningmeester
Tot mĳn 16e heb ik in Zwaagdĳk West gewoond en toen verhuisd naar
Zwaag. Mĳn vriendengroep komt ook uit Zwaagdĳk-West.
Na 25 jaar weer back to the roots: we (mĳn vrouw Ida, ons dochtertje
Lola en ik) nemen de boerderĳ van de familie Nĳpels over.
Iets doen voor het dorp is natuurlĳk leuk en nuttig, vandaar mĳn plek
in de dorpsraad. De deur staat voor iedereen open bĳ ons...

Roos Bruin: Secretaris
Geen echte Westfries, maar wel al 15 jaar hier woonachtig, waarvan
3,5 jaar in Zwaagdĳk-West. Even zo lang vraagt Giel me al om de
Dorpsraad te versterken en nu komt het er eindelĳk van.

Ik woon met mĳn vriend Demas en onze
kinderen Elize en Jonas in de Klokkeweit en het
bevalt ons prima.
Om ervoor te zorgen dat alle ca. 600 inwoners,
groot en klein, hier fijn kunnen (blĳven) wonen
zet ik me graag in!

Afscheid dorpsraadleden

Maandag 11 juli, tĳdens de openbare dorpsraad vergadering Zwaagdĳk
West, nemen we afscheid van onze voorzitter: Giel Nĳpels en de
secretaris Carla Dekker.
Zĳ hebben zich jarenlang ingezet voor ons dorp en veel tot stand
gebracht. Wĳ zĳn hen erkentelĳk voor een nooit aflatend enthousiasme
en deskundigheid.Ook in overleg met de gemeente en overheden zĳn
zĳ een kritische en succesvolle gesprekspartner geweest!
Wĳ bedanken hen voor alle inzet en tĳd die ze hebben besteed aan het
in stand houden van ons mooie dorp Zwaagdĳk West.

mailto:info@dorpsraadzwaagdijk-west.nl


Woningbouw Perenlaan
Het plan de Perenlaan ten noorden van de Zwaagdĳk kent een goede

voortgang. De jongeren die in aanmerking wilden komen
voor een starterswoning hebben allen bericht gehad.

Zĳ krĳgen bĳ voorrang de keuze. Een notaris zal ter
zĳner tĳd een volgorde bĳ loting vaststellen wie als

eerste mag kiezen.
Voor ouderen zĳn vier woningen beschikbaar. Daarvoor
had de Dorpsraad geen lĳst vastgesteld omdat de

belangstelling daarvoor nogal wisselde in de tĳd.
De ouderen die ooit belangstelling hadden getoond, hebben een mail
gehad.
Er is een website waar belangstellenden zich kunnen opgeven.
De website is: https://www.deperenlaanzwaagdĳk.nl/. Op deze website
staat een aanmelding mogelĳkheid en het laatste nieuws.

Meester Derrikspark
Het middenpad in de dorpstuin is inmiddels
aangelegd door Martin de Bruin, echt een vakman!
De beplanting staat in volle bloei, de rode en
Japanse bessen groeien flink en de appeltjes
hangen aan de bomen.
Flink wat sporters hebben inmiddels de weg naar
het park gevonden.
De volgende stap is: oriënteren op een soort van
(houten) prieel als centraal deel in het midden met
bankjes en daaromheen volop vaste en bloeiende
planten.
We zĳn aan het onderzoeken wat de mogelĳkheden
zĳn qua vorm, grootte, materialen en prĳs.

U sponsoring zou heel welkom zĳn om er samen iets moois van te
maken voor alle Zwaagdĳkers.

Stichting Mr Derrikspark:
NL96RABO0349904286

Uw (bedrĳfs)naam als sponsor kan
bĳv. op een bordje vermeld
worden.



Informatie en contact

Website: www.dorpsraadzwaagdĳk-west.nl

E-mail: info@dorpsraadzwaagdĳk-west.nl

Facebook Dorpsraad: https://www.facebook.com/
DorpsraadZwaagdĳkWest

Facebook Park: https://www.facebook.com/
meester.derrikspark.1

Jaarvergadering 13 april 2022
Ongeveer 25 dorpsgenoten waren aanwezig. Het nieuwe algemeen
bestuur stelde zich voor. Deze nemen het stokje over op 11 juli
tĳdens de openbare vergadering.
Na de presentatie van het jaar- en financieel verslag, volgde een
update omtrent het woningbeleid en nieuwbouw. De verslagen kunt u
teruglezen op www.dorpsraadzwaagdĳkwest.nl
Vervolgens een korte uitleg over de actualisering van de kernvisie uit
2017. Veel wat daarin beschreven stond, is inmiddels gerealiseerd.
Een inventarisatie van wensen en ideeën kon beschreven
worden per groep deelnemers. Samengevat komt het erop
neer dat er sprake is van enkele hoofd items, te weten:
1. Verkeer en veiligheid.
2. Sociaal en welzĳn.
3. Ruimtelĳke ordening en milieu.

Giel Nĳpels verzamelt alle op- en aanmerkingen en
schrĳft een concept kernvisie die u in kunt zien en
eventuele correcties/aanvulling kunt vermelden/
aangeven, waarna de definitieve versie van de
kernvisie voor de komende jaren beschreven zal
worden en vervolgens aangeboden aan de

gemeente Medemblik.
Indien U niet aanwezig was op de jaarvergadering, maar wel items
heeft die voor u van belang zĳn, stuur een mail naar:
info@dorpsraadzwaagdĳk-west.nl

Speelruimteplan
Gemeente Medemblik werkt aan een nieuw plan voor het buiten
spelen. We willen kĳken naar plekken in de gemeente waar je kan
bewegen, ontmoeten en spelen. Denk aan de stoep, pleinen, parken
en speelplekken. Iedereen kan de online vragenlĳst hiervoor invullen:
www.medemblik.nl/spelen. Draag ook jouw ideeën aan! Je kunt jouw
ideeën van dinsdag 7 juni tot en met zondag 10 juli 2022 doorgeven.
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