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Notulen 13e vergadering Dorpsraad Zwaagdijk-Oost 

   
datum:  2 november 2022 

aanwezig:  Leden Dorpsraad: 

Piet Dekker, Piet Aker, Hans Mels, Frits de Groot en Jan Oudeman 

afwezig:          

Gast:  

Leo Entius 

actie   
 01 Opening 

Piet Dekker opent de vergadering van de Dorpsraad Zwaagdijk-Oost.  
en heet allen weer hartelijk welkom. Om ca 10.30 uur zal Leo Entius ook 
bij ons aanschuiven om ons bij te praten over de stand van zaken 
rondom het Winkelhart. 

   
 02 Notulen vorige vergadering 

De notulen van dinsdag 4 oktober 2022 
Geen op-of aanmerkingen en zijn de notulen vastgesteld. 
 

 
 
 
 
 
Piet A 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hans  
Jan  
Piet D 
Piet A 
Piet D 
Frits  
Jan 
Jan 
 
 

03 Communicatie naar gemeenschap 
03.01 
De openbare vergadering is vastgesteld op dinsdag 8 november 2022, 
aanvang 20.00 uur in het Dorpshuis te Zwaagdijk. 
Piet A heeft de uitnodigingen verzorgen voor het College van B&W, 
fracties, besturen diverse verenigingen en vermelding in de Schakel 
De agenda is zoals hieronder vermeld opgesteld en daarbij is per punt 
ook aangegeven wie van ons een toelichting geeft op het desbetreffende 
agendapunt. 

- Opening voorzitter 
- Jaarverslag secretaris 
- Bestuurssamenstelling/ verkiezing;  

Afscheid Pieter Duin en Pedro van der Kolk. 
Piet Dekker geeft aan zijn plaats als voorzitter te willen gaan in 
ruimen als er een jongere gevonden wordt die zitting wil nemen in 
de Dorpsraad. Zo niet dan is hij bereid nog een jaar door te gaan 

- Situatie winkelcentrum/ Boekert 
- Situatie bermen Boekert 
- Samenwerking Dorpsraden t.o.v. Gemeente 
- Ontwikkeling Zonne park. 
- Ontwikkelingen woningbouw 
- Ontwikkelingen Tuinstraat 
- Ontwikkeling rondom Kerk 
- Ontwikkeling rondom sportvelden 
- Rondvraag 
- Sluiting 

 
Er is dit jaar geen spreker uitgenodigd met een bepaald actueel thema. 
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03.02 
Terugblik dorpsfeestdag. 
De Burendag op zaterdag 24 september is een groot succes geworden. 
Er was zeer veel belangstelling, een prachtig programma en mooi weer. 
Voor jong en oud was er een leuk programma en ook de BBQ was 
uitstekend verzorgt. Alle lof voor de organisatie.  
We hopen dat dit om de twee jaar een terugkerend evenement zal zijn.  
Frits geeft aan dat de kosten van het feest nogal over het budget zijn 
gegaan, vanwege enige miscommunicatie in de organisatie. 
Besloten wordt om de overschrijding van € 1.250 voor rekening te laten 
zijn van de Dorpsraad. Het doel van deze dag om de gemeenschapszin 
te versterken is zeker gehaald. 

   

   
 
 
 
 

04 Voortgang ontwikkeling Landgoed Wiering 
Andre Wiering is weer terug uit het buitenland maar heeft nog niets van 
zich laten horen.  
 

 
 
 

05 Ontwikkeling zonneparken 
Na het laatste overleg met Sigrid van der Valk op 21 september jl zijn er 
gegevens uitgewisseld om tot een conceptovereenkomst te komen. 
Daar wordt momenteel aan gewerkt door de jurist van de gemeente. 
Er zal binnenkort een vervolg overleg plaatsvinden om dit hopelijk af te 
ronden. Het door ons op 15 augustus 2022 ingediende Beroepschrift 
tegen de verleende omgevingsvergunning is nog niet ingetrokken.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

06 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
07 

Nieuwe woningbouwlocaties en contingent 
01 Situatie Kreekrug.  
In het overleg met Gerben Gringhuis op 16 augustus is dit aan de orde 
gesteld. Jeroen Broeders is nu de wethouder die over woningbouw gaat. 
Hij gaat ook over de Stedenbouwkundige visie plannen.  Gerben G 
adviseert ons om met hem in overleg te treden over de mogelijkheden 
voor het Lint en woningbouw Tuinstraat en andere ideeën.  
Aanhouden 
 
02. Situatie Tuinstraat 
Jan Scholten heeft na het overleg met Piet Dekker de situatie 
beoordeeld en een bod gedaan om het terrein te verwerven. Daarop 
wordt door eigenaren niet op ingegaan. Nico Ursem heeft voor het meest 
zuidelijke deel van het terrein nu 10 bouwkavels, via makelaardij 
Steneker Van Westen, in de verkoop staan waarop één vrijstaande 
recreatiewoning per kavel op worden gebouwd. 
In hoeverre Jan Kuin actief ermee aan de gang is gaan is nog niet 
bekend.  Het is er wel met Tommy Sierkstar gaan kijken. 
Overwogen wordt ook om een keer aan een Ronde tafel overleg bij de 
gemeente aan te schuiven en onze standpunten daar kenbaar te maken. 
 
Overleg Dorpsraad Hauwert 
Vervolg overleg zal in het najaar in Hauwert plaatsvinden. 
Hauwert zou ons uitnodigen. 
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Jan O 

08 Verkeerssituatie Winkelhart/ Kreekrug 
Leo Entius is vandaag uitgenodigd om bij dit agendapunt aanwezig te 
zijn. Voorzitter heet hem hartelijk welkom. 
Leo geeft vanuit zijn perspectief een overzicht van de huidige stand van 
zaken. Hij wil graag meewerken aan een betere en veilige ontsluiting van 
het Winkelhart. Er zijn diverse gesprekken met vele medewerkers van de 
gemeente gevoerd echter tot heden zonder resultaat. Er zit geen enkele 
voortgang om tot een afdoende oplossing te komen. 
Leo zijn voorkeur is om aan de Boeket zijde de ontsluiting te realiseren 
en de Zwaagdijk zijde eventueel te sluiten. Hij heeft voldoende grond 
liggen langs de Boekert om dit te kunnen realiseren. 
Hij overweegt om binnenkort de media maar weer te benaderen om de 
situatie weer onder de aandacht van de gemeente te krijgen 
Wij hebben aangeboden om waar het kan ondersteuning te geven en 
ook druk uit te oefenen bij de gemeente om nu een eindelijk tot een 
afdoende oplossing te komen 
De huidige situatie is absoluut onvoldoenden en onveilig. 
 
Situatie Boekert 
Het Hoogheemraadschap heeft zoals was toegezegd inmiddels een 
schriftelijke reactie vertrekt over de situatie Boekert. 
Deze reactie ook in de Schakel vermeld. Jan zal voor de 
Jaarvergadering nog een update vragen van de planning.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Jan O 

09 Voortgang rkvv Zwaagdijk verwerven eigendom velden 
Na overleg met de rkvv Zwaagdijk is besloten is om toch nog weer een 
reactie te sturen, via de notaris, op het teleurstellende antwoord van het 
Bisdom van 28 september jl. 
Hiervoor is een overleg geweest op 27 oktober jl. met Fons de Boer, 
Nico van der Gulik, Piet D en Jan O. 
Fons zal een concepttekst opstellen welke we zullen beoordelen en na 
goedkeuring verzenden. 
 
De werkgroep die zich gaat beraden over een mogelijke bestemming van 
ons kerkgebouw is nog niet bij elkaar geweest. De uitnodiging voor een 
eerste overleg zal binnenkort door Jan verzorgd worden. 
 

 10. Herinrichting openbare ruimte tussen De Gracht en het Lint/ School 
 
 

 
 
11. 

Geen nieuws 
 
Overleg sportraad Medemblik 
Wordt van de agenda afgevoerd 
 

 
 
 
 
 
 

12.  Rondvraag 
01. Concept Beleidskader LTA 

Besloten wordt om nu nog niet op deze notitie te reageren en te 
wachten totdat er een nieuw College is. De kans is groot dat er dan 
een geheel andere visie ontwikkeld wordt. 
Aanhouden 
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Piet A 
 
 
allen 

 
 

02. Snelheid tractoren op Zwaagdijk. 
Er wordt momenteel regelmatig met hoge snelheid met groot 
landbouwmaterieel over Zwaagdijk gereden.  Met name in de 
vroege en late uren Gerben heeft aangegeven dat hij dit heeft 
doorgezet naar de portefeuillehouder Harry Nederpelt 
We hebben nog geen reactie van hem ontvangen 

03. Er is geen steunbetuiging gestuurd naar de Dorpsraad Wognum ter 
ondersteuning van hun klacht over de communicatie met de 
gemeente. 

04. Besloten is om lid te worden van de vereniging Dorpsraden. 
Piet A zal de aanmelding verzorgen 

   
 12. Sluiting en vergaderschema 

Verder niets meer aan de orde sluit de voorzitter de vergadering. 
De volgende vergadering wordt gehouden op 29 november 2022, 
 
Vergaderschema 2022    
dinsdag 8 november (openbare vergadering) 
dinsdag 27 december             
Alle vergadering zijn van 10.00 tot 11.30 uur, behoudens de openbare 
van dinsdag 8 november welke om 20.00 uur aanvangt. 
 
Conceptvergaderschema 2023 
Alle vergaderingen zijn op de laatste dinsdag van de maand. 
De datums zijn: 
31 januari 2023                                 25 juli 2023 
28 februari 2023                                29 augustus 2023 
28 maart 2023                                   26 september 2023     
25 april 2023                                     31 oktober 2023 
30 mei 2023                                      28 november 2023 
27 juni 2023                                      19 december 2023 * 

  Jaarvergadering op dinsdagavond 7 november 2023 
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