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Notulen 12e vergadering Dorpsraad Zwaagdijk-Oost 

   
datum:  4 oktober 2022 

aanwezig:  Leden Dorpsraad: 

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

afwezig:          

 

Gast:  

--- 

actie   
 01 Opening 

Piet Dekker opent de vergadering van de Dorpsraad Zwaagdijk-Oost.  
en heet allen weer hartelijk welkom.  

   
 02 Notulen vorige vergadering 

De notulen van dinsdag 31 augustus 2022: 

• blad 1; bij aanwezig ; Frits de Groot weglaten 

• blad 3; punt 09 laatste zin Wies Kerkhof wijzigen in Wies Kerkvliet. 
Verder geen op-of aanmerkingen en zijn de notulen vastgesteld. 
 

 
 
 
 
 
Piet A 
Jan O 
 
 

03 Communicatie naar gemeenschap 
03.01 
De datum voor deze openbare vergadering is vastgesteld op dinsdag 8 
november 2022, aanvang 20.00 uur in het Dorpshuis te Zwaagdijk. 
Jan heeft het Dorpshuis hiervoor gereserveerd. 
Piet A zal de uitnodigingen verzorgen voor het College van B&W, 
fracties, besturen diverse verenigingen en vermelding in de Schakel 
Piet A en Jan O zullen een agenda opstellen. Als agendapunten moeten 
er in ieder geval op komen te staan. 

- Jaarverslag 
- 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 

Er wordt nog nagedacht of we een spreker uit kunnen nodigen met een 
bepaald actueel thema. 
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03.02 
Voorstel jaarlijkse opruimactie. 
Het lijkt niet nodig dat we daar nog verder actie in ondernemen. 
De Gemeente Medemblik is hier druk mee bezig. 
In de week van 26 t/m 29 september was de World Clean-up Day.  
De Medemblikse Schooldag van de duurzaamheid heeft hierop 
ingespeeld en waren veel initiatieven bij diverse scholen. 
Deze was met name voor de groepen 4 t/m 8 en zal 1 a 2x per jaar 
gehouden worden. Vanuit de scholen lijkt dit ook een vervolg te krijgen 
en ook diverse individuele acties komen hieruit voort. 
De gemeente doet het navolgende hiervoor: 

- het faciliteert publicaties voor opruimacties 
- faciliteert de vrijwilligers 
- verzorgt betere voorzieningen zoals slimme en grotere 

afvalbakken. 
- monitoren van het zwerfafval in de openbare ruimte 
- acties voor schonere havens 
- gerichte communicatie naar de bewoners. 

Mochten er toch nog aanvullende initiatieven vanuit onze Gemeenschap 
komen zullen we die waar mogelijk financieel ondersteunen. 
 
03.03 
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.  

   
 
 
 
 

04 Voortgang ontwikkeling Landgoed Wiering 
Andre Wiering is momenteel voor een aantal weken naar Rusland. 
Geen nieuws. 
 

 
 
 

05 Ontwikkeling zonneparken 
Naar aanleiding van het door ons op 15 augustus 2022 ingediende 
Beroepschrift tegen de verleende omgevingsvergunning is er een 
uitnodiging ontvangen voor een overleg op donderdag 1 september. 
Bij dit overleg waren van de gemeente Sigrid van der Valk en Jack Pach 
en van de Dorpsraad, Piet D, Piet A, Hans M en Jan O aanwezig.  
In dit overleg zijn de zaken van beide zijde nader toegelicht. 
De gemeente heeft aangeboden zich nader over hun voorstel voor de 
tegemoetkoming van 100.000 euro te buigen en met een concreet 
voorstel daarin te komen. Wij willen dit niet via een subsidieregeling 
maar dat dit in een keer ter beschikking komt voor de gemeenschap, 
 
Daarna heeft er op dinsdag 20 september op hun verzoek een overleg 
plaatst gevonden met een vertegenwoordiging van Chint. 
Ook zij hebben daarin hun zaken nader uit een gezet en het verloop van 
de ontwikkelingen.  
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Zij zijn voor de Dorpsraad verder geen partij maar hebben wel 
aangegeven druk te willen uitoefenen bij de gemeente om snel tot een 
oplossing te komen waarmee dan het Beroepschrift kan worden 
ingetrokken c.q. vervallen. 
 
Daarna heeft er weer op woensdag 21 september een vervolg overleg 
plaatsgevonden met de gemeente over de bijdrage van € 100.000, -
Aanwezig waren: Sigrid van der Valk, Piet D, Piet A , Hans M en Jan O. 
Daar is toen gesproken over de bestemming van de middelen (welke 
duurzame doelen streven wij hierbij na) en de wijze waarop deze 
beschikbaar komen en beheerd worden. 
Er is toen een toelichting gegeven over de ideeën voor de vorming van 
het Fonds Duurzaamheid waarbij de middelen worden ondergebracht bij 
de Gemeenschapsveiling en de besteding, toezicht en verantwoording 
daarover bij de Dorpsraad. De gemeente kan zich in hooflijnen wel 
verenigen met deze gedachten, Sigrid van der Valk weet nog niet of dit 
allemaal zo juridisch haalbaar is. Zowel de gemeente als wij zullen ons 
nog nader over deze conceptovereenkomst buigen. Ook de 
Gemeenschapsveiling is nog niet content met de huidige formuleringen. 
Er zal binnenkort weer een vervolg overleg plaatsvinden nadat de 
juristen zich hierover beraad, 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

06 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
07 

Nieuwe woningbouwlocaties en contingent 
01 Situatie Kreekrug.  
Tijdens het gevoerde 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 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 
Momenteel geen ontwikkelingen. Of Jan Scholten of Jan Kuin actief 
ermee aan de gang gaan is nog niet bekend.  Het schijnt wel dat er sinds 
kort bij Steneker van Westen Makelaardij 10 kavels te koop worden 
aangeboden op het campingterrein. Dit zullen we nader onderzoeken 
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. 
 

 
 
 
 
Hans M 
 
 
 

08 Verkeerssituatie Winkelhart/ Kreekrug 
Nog steeds niets bekend over een mogelijk overleg Strengs -Leo Entius. 
Nu Strengs weer voor langere tijd met ziekteverlof is de situatie nog 
uitzichtlozer. Er is momenteel een waarnemend burgemeester benoemd, 
de heer Dennis Straat, Hans M zal Leo Entius weer opnieuw benaderen 
en hem uitnodigen bij ons overleg. 
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Jan O 

Situatie Boekert 

Het Hoogheemraadschap heeft zoals was toegezegd inmiddels 
een schriftelijke reactie vertrekt over de situatie Boekert. 

Jan heeft deze reactie ook in de Schakel vermeld. 
Zie hieronder 
Beste Dorpsraad Zwaagdijk-Oost,  

  

Gisteren hebben wij telefonisch contact gehad omtrent de bermen van 

de Noorderboekert. Hierbij nog even de stand van zaken op de mail.  

  

Pilot bermopbouw HHNK:  

Zoals u weet heeft HHNK het afgelopen half jaar een pilot uitgevoerd 

met een nieuw soort bermopbouw op de Noorderboekert. Helaas is 

deze pilot niet succesvol gebleken. De berm was niet stevig genoeg 

met diepe sporten als gevolg. Dit maakt het onveilig voor fietsers. 

Hierop heeft HHNK-waarschuwingsschildjes geplaatst, maar deze 

werden vaak gestolen of in de sloot gegooid door vandalisme.  

  

Glasvezel werkzaamheden: 

Onlangs heeft een aannemer, zonder vergunning, 

graafwerkzaamheden uitgevoerd in de berm aan de overzijde van de 

'pilot berm'. De aannemer heeft de berm na zijn werkzaamheden 

onvoldoende hersteld met ook daar diepe gleuven als gevolg. Gezien 

deze gevaarlijker waren dan de sporen in de andere berm zijn de 

waarschuwingsschildjes tijdelijk hiernaar toe verplaatst. HHNK heeft 

de aannemer aangesproken en gesommeerd de berm binnen 4 weken 

conform de richtlijnen te herstellen. 

  

Planning 2022: 

➢ Op korte termijn gaat HHNK de mislukte pilot herstellen 

middels het aanbrengen van granulaat, om zo de veiligheid te 

vergroten. 

➢ In de periode november/december gaat HHNK groentegels 

aanbrengen in de bermen van de Noorderboekert.  

  

Wij zullen de voortgang blijven bewaken 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

09 Voortgang rkvv Zwaagdijk verwerven eigendom velden 
Er is op 28 september 2022 een reactie binnengekomen van het Bisdom 
bij de notaris (Fons de Boer) op onze brief van 24 mei jl. De strekking 
van dit antwoord is ongehoord en straalt een bijzonder arrogante 
zienswijze van het Bisdom uit. 
Kort en bondig wijzen zij het verzoek voor een bisschoppelijke 
machtiging af zonder verder in te gaan op de gevraagde toelichting, 
aangevoerde argumenten en het verzoek voor overleg. 
hun standpunt van 3 februari 2022 blijft onverkort geldig 
De rkvv Zwaagdijk is nu weer aanzet om te bezien wat de vervolg 
stappen kunnen zijn. Wij zullen ze daar waar mogelijk ondersteunen. 
 
Los van de discussie over het eigendom van de velden zal er een 
werkgroep gevormd gaan worden die zich gaat beraden over de 
mogelijkheden om het kerkgebouw voor de gemeenschap te behouden 
indien besloten wordt deze te sluiten.   
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Jan O 

 
De parochieraad is hiermee akkoord. Als leden van deze werkgroep zijn 
benaderd en ingestemd: Piet Aker, Hans Mels, Siem Deken,  
Annemarie van Diepen, Gea Ursem - Hoogland en Jan Oudeman.  
Jan O zal het initiatief nemen om de werkgroep uit te nodigen voor een 
eerste overleg 
 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
11. 

Piet A heeft een eerste opzet gemaakt voor mogelijkheden voor deze 
herinrichting. Allen zouden graag zien dat de heg verdwijnt, fietspad 
wordt verbreed en waar mogelijk verkeerremmers worden aangebracht. 
We weten dat er voorlopig gezien de financiële situatie bij de gemeente 
er momenteel weinig te realiseren valt, maar we zullen blijven 
aandringen en steeds weer opnieuw aandringen op aanpassing. 
Piet zijn principe voorstel zal naar de gemeente worden gestuurd. 
Aanhouden 
 
Overleg sportraad Medemblik 
Verloopt momenteel naar wens. In september is het volgende overleg 
met de 3 sportverenigingen van Zwaagdijk 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Piet A 
 
 
allen 

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 

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 

03. We zullen een steunbetuiging sturen naar de Dorpsraad Wognum 
ter ondersteuning van hun klacht over de communicatie met de 
gemeente. 

04. Allen zullen zich buigen over de vraag of we lid moeten worden van 
de vereniging Dorpsraden – zie mail 

   
 12 Sluiting en vergaderschema 

Verder niets meer aan de orde sluit de voorzitter de vergadering. 
De volgende vergadering wordt niet gehouden op 25 oktober maar i.v.m. 
aanwezigheid Leo Entius versteld naar woensdag 2 november 2022.  
 
Vergaderschema 2022    
dinsdag   8 november (openbare vergadering) 
dinsdag 29 november en 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. 
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