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Notulen 5e vergadering Dorpsraad Zwaagdijk-Oost 

   
datum:  22 februari 2022 

aanwezig:  Leden Dorpsraad: 

Piet Dekker, Piet Aker, Hans Mels en Jan Oudeman 

Frits de Groot was vandaag afwezig (vakantie) 

Gast:  

Han Ursem 

 

actie   
 01 Opening 

Piet Dekker opent de vergadering van de Dorpsraad Zwaagdijk-Oost.  
Hij heet met name Han Ursem welkom die aanwezig is om de laatste 
stand van zaken rondom de voortgang verwerven eigendom velden 
voetbal te vernemen. Zie punt 09.van dit verslag. 

   
 02 Notulen vorige vergadering 

De notulen van dinsdag 25 januari 2022 worden zonder verdere op-of 
aanmerkingen vastgesteld. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
allen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

03 Communicatie naar gemeenschap 
03.01 
Er zal jaarlijks een openbare vergadering worden gehouden waarbij alle 
inwoners, en met name vertegenwoordigers van alle verenigingen, zullen 
worden uitgenodigd om met ons over alle actuele zaken te kunnen 
overleggen en waarin de Dorpsraad iets kan betekenen.  
Ook kunnen hierin nieuwe kandidaten (na voorafgaande melding) voor 
zitting in de Dorpsraad worden aangedragen. De datum voor deze 
openbare vergadering kan momenteel vanwege de huidige corona 
beperkingen nog niet worden vastgesteld. 
Nu de corona beperkingen worden opgeheven zullen we deze 
vergadering voor in het najaar vaststellen. 
 
03.02 
Voorstel jaarlijkse opruimactie. 
Deze is tot heden positief door de school en Nexus ontvangen. 
Wie pakt de verder organisatie op?  
We zouden daar een financiële bijdrage voor beschikbaar (beloning) 
kunnen stellen. 
 
03.03 
Opstarten van een dorpsfeestdag. 
Ook hierop hebben de school en Nexus gereageerd. 
School vindt het een prima idee. 
Nexus is wat sceptische hierover en heeft dit per mail toegelicht. 
Zij ondervinden dat de Burendag steeds minder wordt bezocht, ondanks 
dat er van alles voor jong en oud aanwezig was en georganiseerd. 
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allen 
 

 
 
Zij organiseren dit jaar op zondag 5 juni weer de muzikale wandeling en 
de Burendag willen ze op zaterdag 24 september toch weer nieuw leven 
in blazen. 
We zullen als Dorpsdraad moeten bekijken of er een werkgroep gevormd 
kan worden voor dit soort activiteiten. 
Deelnemers: Nexus, Kermiscomité, Donderstienen, school, 
sportverenigingen. 

   
 
 
 
 

04 Voortgang ontwikkeling Landgoed Wiering 
Geen nieuws. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

05 Ontwikkeling zonneparken 
Aansluitend aan deze vergadering is Rein van Straten aanwezig 
geweest om ons bij te praten over de laatste stand van zaken  
Het aangekondigde onderling overleg tussen Gemeente, 
vertegenwoordiging Dorpsraad /JO en ZCWF) om een plan de 
campagne te maken hoe we het nu verder gaan als Chint definitief 
afhaakt zal voorlopig niet plaatsvinden 
Rein had goed en slecht nieuws zoals hij dat verwoorden. 
Hij heeft ca 1,5 week gelden een overleg gehad met Liander. 
Deze kwam met de mededeling dat de transportindicatie van Chint is 
verlopen. Het net zit nu vol en kan pas op zijn vroegst in 2026 weer 
worden ingevuld. Het positieve nieuws is dat de gebleken is dat de kabel 
van de windmolens een forse overcapaciteit heeft waarop het zonnepark 
Fischer alsnog op zou kunnen worden aangesloten. 
Uit het overleg met Chint is gebleken dat zij wel van het project af willen. 
De gemeente wil graag dat de ZCWF het project alsnog gaat realiseren. 
ZCWF gaat nu met de wind coöperatie in overleg over de mogelijkheid 
van cable pooling. Dit overleg met o.a. Kees Schouten zal op 3 of 11 
maart plaatsvinden. Mogelijk dat zij als coöperatie ook gaan participeren 
in het zonnepark. We wachten nu eerst het resultaat van dit overleg af. 
Op 1 juli 2022 gaat het SDE ++ loket weer open voor nieuwe aanvragen. 
Het contact met Jos Fischer is minimaal. Hij verwijst naar zijn makelaar 
in Wognum de heer Hendriks.  
Rein deelde nog mee dat voor het zonnepark Zwaagdijk-West nog een 
aantal deelnemers mogelijk zijn. Dit kan variëren van 35 tot 100 
deelnemers na gelang ze participeren in 1,2 of 3 kavels. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

06 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nieuwe woningbouwlocaties en contingent 
01 Situatie Kreekrug 
Er is op 27 januari 2022 een brief uitgegaan naar de gemeente waarin 
we aandacht vragen, nu volgens onze informatie het exploitatieplan voor 
de grote kavels is vervallen de gemeenteraad het exploitatieplan en 
bestemmingsplan zouden kunnen aanpassen. 
Wij hebben aangegeven dat we graag onze alternatieve verkaveling met 
meer woningen met hun willen overleggen. 
Tot op heden is er nog geen reactie op deze brief binnengekomen.  
Ook de ontvangstbevestiging is nog niet binnen!! 
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allen 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
07 

  
02.Situatie Tuinstraat 
Situatie camping fam. Ursem/ geen nieuws situatie ongewijzigd 
 
Overleg Dorpsraad Hauwert 
Woensdag 23 februari, aanvang 19.30 uur is er een overleg gepland met 
de dorpsraad Hauwert in de MFA te Zwaagdijk. 
Piet D, Piet A, Hans en Jan zullen aanwezig zijn 
Agendapunten zijn:  

• Tenminste 1 x per jaar een gezamenlijk overleg 

• Woningbouw plannen 

• Verkeerssituatie Tuinstraat en Winkelhart 
• Sportverenigingen 

 
 
 
Piet A 
Jan 
 
 
 

08 Verkeerssituatie Winkelhart/ Kreekrug 
Uit het vervolg overleg op 4 februari waarbij aanwezig waren Hans Mels, 
2 ambtenaren en Tom Beerepoot is niets nieuws gekomen. 
Piet A en Jan zullen bekijken of er toch richting gemeente nog een 
schriftelijke reactie moet gaan inzake ons voorstel om een gedeelte van 
de Boekert af te sluiten. 
Zoals al eerder is opgemerkt zullen de komende raadsverkiezingen 
(opnieuw) voor vertraging gaan zorgen. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Piet D 
 
 
Piet A 
Hans 
Jan 

09 Voortgang rkvv Zwaagdijk verwerven eigendom velden 
Er is gericht aan het bestuur van de R.K.Parochie H.Jozef een brief 
binnengekomen van het Bisdom Haarlem, gedateerd 3 februari 2022. 
Deze brief is een reactie op de brief welke via de notaris aan hun was 
gericht. De brief van het Bisdom bevat diverse verkeerde 
veronderstellingen en uitgangspunten en doet geen recht aan de 
werkelijke situatie. Het is een zeer teleurstellend stuk. Men beseft bij het 
Bisdom niet hoe de huidige situatie in werkelijkheid is ontstaan. 
De voetbal heeft al een reactie opgesteld met 5 punten en Piet A heeft 
ook al een inhoudelijke reactie opgesteld. 
Aangezien de Dorpsraad formeel geen partij in deze zaak is worden de 
volgende afspraken gemaakt: 

• Nico van der Gulik moet namens het parochiebestuur contact 
opnemen met de notaris. De officiële reactie van het parochiebestuur 
op de brief van het Bisdom is nog niet binnen. 

• Er moet een concept reactie worden opgesteld welke door een jurist 
getoetst moet zijn. Leidraad zijn de reactie van de voetbal en die van 
Piet A. Hans zal zijn dochter hiervoor raadplegen. 

   
 10 Info gids Zwaagdijk 

Conceptgids is rondgegaan voor eventuele opmerkingen /aanvullingen. 
Gaat nu als definitief naar Lianne Breg voor productie 
De drukkosten van het gidsje zullen door de Dorpsraad betaald worden. 
Alle inwoners van Zwaagdijk zullen dit gidsje ontvangen. 
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 11 Rondvraag 

01. Uitnodiging gemeente over duurzaamheid 
Voor dinsdag15 maart zijn we uitgenodigd voor voortgang sessie 
warmtetransitie binnen de gemeente Medemblik. 
Geen belangstelling. 

02. Contact raadsleden 
Na de verkiezingen zullen we verkozen Zwaagdijker raadsleden 
uitnodigen voor een overleg. 

03. Uitnodiging sportraad Medemblik 
Het kernteam van het Sportakkoord wil graag een keer aansluiten bij 
een vergadering van de Dorpsraad om hun plan toe te lichten. 
Aanhouden 

   
 12 Sluiting en vergaderschema 

Verder niets meer aan de orde sluit de voorzitter de vergadering. 
De volgende vergadering wordt gehouden op dinsdag 22 maart 2022.  
 
Vergaderschema 2022 
dinsdag 26 april   dinsdag 20 september 
dinsdag 31 mei   dinsdag 25 oktober 
dinsdag 28 juni   dinsdag 29 november 
dinsdag 26 juli               dinsdag 27 december 
dinsdag 30 augustus                                  
 
Alle vergadering zijn van 10.00 tot 11.30 uur 
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