
Voor u ligt de nieuwsbrief van december. Ik ben al weer even voorzitter
en ik moet u zeggen er gaat veel meer tĳd in zitten dan dat ik vooraf
had verwacht. Om het voorzitterschap van de dorpsraad te managen
hebben wĳ u nodig, maar dat later.

De Sint met zĳn Pieten zĳn vertrokken en de feestdagen staan
voor de deur. In ons dorpje gaat alles rustig door echter om ons
heen lĳkt de wereld in brand te staan. Verbeter de wereld en begin bĳ
jezelf wordt vaak gezegd en ik denk dat dat ook zo is. Vandaar dat wĳ
proberen om in ons dorp alles leuk en leefbaar te houden. Mocht dat
lukken dan hebben wĳ als dorp al heel wat gewonnen.
Bĳ mĳn aantreden heb ik gevraagd of het dorp achter ons staat en ons
vertrouwd. Daarop kwam een positieve reactie. Nu met alle onderwerpen
die spelen rondom ons dorp, of het nu gaat over de nieuwbouw of
opvang van statushouders en spoedzoeker, kan ik zeggen, dat wĳ als
dorpsraad nauw betrokken zĳn bĳ alle participerende partĳen. Dit houdt
in, dat we onze mening, wensen en zorgen daar kunnen neerleggen waar
het nut heeft. Hierdoor hopen wĳ en is de verwachting, dat wĳ als
dorpsraad op tĳd zaken kunnen signaleren en waar nodig kunnen
bĳsturen. Er zĳn altĳd “krachten” waar wĳ als dorpsraad geen invloed op
hebben en daar kun en mag je een mening over hebben, maar we
moeten er voor waken dat we hierdoor gefrustreerd raken en dan onze
aandacht laten verslappen op die onderwerpen waar wĳ er wel toe doen.

Zeker het laatste kwartaal van het jaar worden we bestookt met vragen
en dat kost ons veel tĳd. Om het werk van de dorpsraad behapbaar te
houden, willen wĳ u vragen vóórdat u uw vraag neerlegt bĳ de
dorpsraad, onze website te raadplegen.
Daarnaast zĳn er altĳd onderwerpen waarvan we geen verstand hebben.
Voor deze onderwerpen zoeken we de expertise in ons dorp of in onze
omliggende dorpen. Wĳ hopen dan ook, dat als wĳ bĳ u komen voor uw
expertise, ook u uw steentje wilt bĳdragen.

Wĳ, de Dorpsraad van ons mooie dorp Zwaagdĳk-West wensen u allen
“Fĳne kerstdagen en vooral een gezond 2023”.

Voorzitter Jurrie

December 2022

https://dorpsraadzwaagdijk-west.nl/


Meester Derrikspark

Ons park is nu in het stadium van het aanleggen van
de centrale dorpstuin gekomen. De boven
achterwand is vol geplant met
bollen, met dank aan een bewoner
van de klokkeweit. De afscheiding
is geplaatst, de kleurige heg
geplant met voldoende ruimte aan
de slootkant voor de viervoeters en
het prieel is geplaatst. Vervolgens
komt de beplanting mits de vorst
nog niet in gaat vallen.
Voorjaar 2023 staat in het teken

van een speelplekje voor onze peutertjes .

Zondag 14 mei: voorjaarsevent in het Mr Derrikspark.

Ontwikkelingen Balkweiterhoek 76

Op de website van de Dorpsraad proberen wĳ u op de hoogte te houden
van de laatste ontwikkelingen omtrent het perceel Balkweiterhoek 76.
Op de website kunt u de notulen van de openbare vergaderingen van de
Dorpsraad nalezen. De eerstvolgende openbare vergadering van de
Dorpsraad is op maandag 9 januari 2023
Dat er veel vragen en zorgen zĳn onder de inwoners zal niemand
ontgaan zĳn. Tĳdens een drukbezochte vergadering van 10 oktober
jongstleden hebben veel inwoners hun zorgen en bezwaren
uitgesproken. De burgemeester en wethouder van de gemeente
Medemblik waren hier aanwezig, en ook raadsleden en
statenleden. Omdat het een ingewikkeld en ingrĳpend vraagstuk is, is
vanuit de Dorpsraad een werkgroep geformeerd. De werkgroep probeert
zo veel mogelĳk informatie boven tafel te krĳgen en feiten op een rĳ te
zetten en communicatie onderhouden met de gemeente Medemblik en
Provincie Noord Holland, zo ook met de bewoners .

Op 10 oktober is een duidelĳk geluid afgegeven, maar er zullen ook
inwoners zĳn die een andere mening hebben over deze ontwikkeling.
Het is voor de werkgroep van belang een algemeen beeld te krĳgen van
de standpunten. Daarom willen wĳ u vragen het bĳgevoegde enquête-
strookje in te vullen.

Ten slotte, op alle adressen in Zwaagdĳk-West is een brief van de
Provincie Noord-Holland bezorgd. Hierin wordt geschreven over het
haalbaarheidsonderzoek. De resultaten zullen in het begin van 2023
gedeeld worden. De werkgroep zit hier bovenop en zal de Provincie
benaderen over het voorbereiden van deze bĳeenkomst.

Actuele ontwikkelingen en informatie kunt U volgen/lezen op:
www.dorpsraadzwaagdĳkwest.nl.

De bĳgevoegde enquête kunt u inleveren vóór 20 december bĳ
Klokkeweit 16 of Zwaagdĳk 377.



Sinds augustus wonen 4 Oekraïense vrouwen in ons bĳgebouw achter
de boerderĳ: Julia met haar dochter Veronica, haar zus Zhenya en hun
moeder Anna. Julia en Zhenya werken 6 dagen per week in Andĳk in
de lelies, Veronica studeert journalistiek aan de universiteit en oma
houdt het huis netjes.

In april zĳn ze, met hun 4 katten, naar Nederland gekomen omdat het
in Kiev , wegens de oorlog, niet meer veilig was. Ze hebben eerst een
week op een stoeltje geslapen in een sporthal in Rotterdam.

Vervolgens zĳn ze naar Andĳk gegaan om daar een
aantal maanden in containers te wonen. Daar

mochten ze niet meer blĳven van de gemeente
en vervolgens kwamen ze bĳ ons terecht en
dat gaat hartstikke goed.
Hele aardige mensen die hard werken en
behulpzaam zĳn. Af en toe doen we een
borrel bĳ elkaar of helpen we ze bĳ het
vinden van een tandarts.
De twee zussen werken 6 dagen per week
en zĳn vanaf januari weer op zoek naar

nieuw werk: dus als iemand wat weet...
Veronica is erg druk met haar studie die ze

gelukkig van afstand kan blĳven volgen: haar
Engels is erg goed dus communiceren is eenvoudig.

Natuurlĳk is het voor de vrouwen niet makkelĳk om hier te zĳn zonder
hun mannen en het liefst gaan ze zo snel mogelĳk weer terug naar Kie
waar ze wonen in hun appartement . Maar dat ze deze winter warm
binnen kunnen zitten en zich geen zorgen hoeven te maken over
bombardementen geeft een veilig gevoel. Voor ons geeft het een goed
gevoel om deze mensen te kunnen helpen in tĳden van nood.

Een vrolĳke groet,
Erik, Ida en Lola Rood 0617848680

Lief en Leed

• Een warm welkom toe gewenst aan alle nieuwe inwoners van
Zwaagdĳk- West.

• Op 11 december zĳn Els en Cees
Diekmann 60 jaar getrouwd:
van harte gefeliciteerd!



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

Wist u dat...

� Iedere maand, op de 2e maandagavond om 20.00 uur,
wordt er een openbare dorpsraadvergadering
gehouden in de Wildebras, waarbĳ ook u aanwezig
kunt zĳn (agenda staat op de website).

� Actuele onderwerpen besproken worden.
� De notulen z.s.m. op de website van de dorpsraad

staan:
https://dorpsraadzwaagdĳkwest.nl/agendanotulen/notulen

� U punten/voorstellen kunt aanleveren via de dorpsraad
website.

� Vragen kunt stellen.

Nieuwbouw

Nieuwbouw terrein Hermans:

De intentieverklaring is getekend, en de voorbereidingen voor de
volgende fase is gestart. De regelgeving m.b.t. de stikstof
heeft, volgens de ontwikkelaar, voor dit plan geen invloed.
Het plan is relatief klein en ligt ver af van natura 2000
gebieden waardoor gevoelige depositie niet aannemelĳk is.
Er is nog niet verder gegaan met verdere intekening van
dit gebied. Eerst zal er in 2023 de buurt graag worden
betrokken bĳ het vervolg.

Nieuwbouw Perenlaan;

De tekeningen van de te bouwen huizen en bĳgebouwen zĳn klaar. De
straten en het calamiteitenplan is ingetekend. In 2023 worden deze
waarschĳnlĳk definitief en is er voor alle geïnteresseerden inzage
mogelĳk.
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