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Notulen 7e vergadering Dorpsraad Zwaagdijk-Oost
datum:
aanwezig:

26 april 2022
Leden Dorpsraad:
Piet Dekker, Piet Aker, Hans Mels, Frits de Groot en Jan Oudeman
Gast:
geen

actie
01 Opening
Piet Dekker opent de vergadering van de Dorpsraad Zwaagdijk-Oost.
Hij heet allen van harte welkom.
02 Notulen vorige vergadering
De notulen van dinsdag 22 maart 2022 worden zonder verdere op-of
aanmerkingen vastgesteld.

Jan O

Jan O

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 is vastgesteld op dinsdag 8
november 2022, aanvang 20.00 uur in het Dorpshuis te Zwaagdijk.
Jan zal Dorpshuis hiervoor reserveren
.
03.02
Voorstel jaarlijkse opruimactie.
Jan heeft met Hilleen en Maaike contact gehad voor het vormen van een
werkgroepje. Ook de voetbal heeft laten weten hiervoor beschikbaar te
zijn. We zouden daar een financiële bijdrage voor beschikbaar (beloning)
kunnen stellen. Of er inmiddels concrete afspraken voor een werkgroep
zijn gemaakt is niet bekend.
Jan O zal hierna informeren
03.03
Opstarten van een dorpsfeestdag.
Voorlopig even parkeren tot na de Muzikale wandeling, welke nu op
zondag 5 juni wordt georganiseerd, en kermis. Er is momenteel nog een
dun aanbod van beschikbare bandjes voor de Muzikale Wandeling.
De organisatie is druk zoekende naar deelnemers.
Burendag staat ook in de agenda voor zaterdag 24 september
Doelstelling is de betrokkenheid van de Gemeenschap te vergroten.
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04 Voortgang ontwikkeling Landgoed Wiering
Geen nieuws.

Jan O

05 Ontwikkeling zonneparken
Per email heeft Rein van Straten op 25 maart de laatste status
doorgegeven. Er is overeenstemming tussen Chint Solar en ZCWF over
de uitgangspunten om de projectrechten over te nemen. Chint toont
geen ambitie meer om het park zelf te ontwikkelen.
Op 8 april stond er een vervolg overleg gepland met Chint en hoopte hij
meer duidelijkheid te verkrijgen over het standpunt van de
Windcoöperatie over de Cablepooling. Hij heeft tot heden nog niets
gemeld. Jan zal hem benaderen voor de laatste stand van zaken

06

Piet D

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.
Op een reminder van Hans van 25 april jl. aan de gemeente dat we maar
niets vernemen is verrassend genoeg dezelfde dag nog een
nietszeggende reactie binnen gekomen van Andrea van Langen.
Deze luiden als volgt:
Geachte heer Mels,
Dank voor uw mail. De opvolging van Mirjam Boogaard heeft enige tijd
geduurd. Ik heb dit onder de aandacht gebracht van haar opvolgster.
Hoop u op korte termijn te kunnen informeren.
Hartelijke groet,
Andrea van Langen.
Nu definitief bekend is dat Gerben Gringhuis opnieuw verkozen is voor
de Gemeenteraad zullen we hem uitnodigen om ook via hem meer druk
op deze zaak te leggen.
Woningbouw moet de hoogste prioriteit krijgen
Piet D zal met Peter van Oeveren (BPD Noordwest) contact opnemen
om te horen of zij hierin een trekkersrol kunnen vervullen
02. Situatie Tuinstraat
Zoals het er nu naar uit ziet zet de gemeente door en wil ze bestemming
camping eraf halen. Kan wel een lang lopend proces worden (10 jaar?)
Nico Ursem blijft gaan voor losse kaveltjes.
Gemeente is wel gestart met handhaven
Wij als Dorpsraad moet wel blijven pushen voor mogelijkheden voor
woningbouw
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07

Overleg Dorpsraad Hauwert
Vervolg overleg zal in het najaar in Hauwert plaatsvinden.

08

Verkeerssituatie Winkelhart/ Kreekrug
Nog niets bekend over een mogelijk overleg Strengs -Leo Entius
Leo heeft wel een aanvraag ingediend om 8 appartementen te gaan
realiseren boven een magazijngedeelte.
De aanvraag wordt door de gemeente aangehouden/ niet in behandeling
genomen tot dat er een goed oplossing voor de verkeersproblematiek en
parkeren is gevonden.
De notitie van de gemeente / Royal Haskoning DHV over de
stakeholdersbijeenkomst / huidige situatie Gemeentelijk Verkeer- en
Vervoersplan (GVVP) is niets zeggend en lost niets op aan de huidige
problematiek. Ook de genomen maatregelen langs de Boekert met het
weghalen van de grasstenen en aanbrengen van een steenslag laag
heeft de verkeersveiligheid voor met name fietsers niet verbeterd.
Piet A en Jan O zullen een reactie opstellen richting HNK

09

Voortgang rkvv Zwaagdijk verwerven eigendom velden
Er is op dinsdag 12 april weer een overleg geweest met Fons de Boer,
Nico van der Gulik, Piet Dekker en Jan O.
Hierbij is de concepttekst besproken welke we als antwoord hadden
opgesteld richting. Bisdom met de aanvullingen van Nico vd G zal Fons
een formele brief opstellen. Daarbij zal ook worden aangegeven dat we
ook bereid zijn om in overleg te treden.
Jan zal de opmerkingen/aanvullingen van Nico vd G ook nog rondsturen
Tevens zullen we los van de discussie over het eigendom van de velden
een werkgroep moet gaan vormen die zich gaat beraden over de
mogelijkheden om het kerkgebouw voor de gemeenschap te behouden
indien besloten wordt deze te sluiten.
Piet D zal dit eerst binnen de parochieraad bespreken alvorens we hierin
verder actie ondernemen.

10

Info gids Zwaagdijk
Is afgerond en inmiddels verspreid.
Er worden extra exemplaren in dorpshuis en sportkantine neergelegd
Afgehandeld

11

Rondvraag
01. Contact raadsleden
Overleg Gerben Gringhuis heeft inmiddels plaatst gevonden
Daarvan is geen verslag gemaakt
Coalitievorming is nu in bezig.
02. 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.
Volgens Frits is hierover een nu overleg gaande tussen de
Zwaagdijker sportverenigingen om de samenwerking met de
Sportraad aan te gaan.
Aanhouden.

Piet A
Jan O

Jan O

Piet D
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03. Tussenhaag fietspad.
Gemeente heeft aangegeven dat door de aanwezigheid van
vervuilde grond er momenteel geen actie ondernomen kan worden
om de haag te vervangen. De kosten zouden te hoog worden en er
is geen geld! Zij hebben besloten is dit uit te stellen tot er meerdere
werkzaamheden aan de rijbaan of fietspad moeten worden
uitgevoerd zodat dit dan gecombineerd kan worden.
04. Concept Beleidskader LTA
Besloten wordt om nu nog niet op deze notitie te reageren en te
wachten totdat er een nieuwe College is. De kans is groot dat er dan
een geheel andere visie ontwikkeld wordt
12

Sluiting en vergaderschema
Verder niets meer aan de orde sluit de voorzitter de vergadering.
De volgende vergadering wordt gehouden op dinsdag 31 mei 2022.
Vergaderschema 2022
dinsdag 28 juni
dinsdag 26 juli
dinsdag 30 augustus
dinsdag 27 september

dinsdag 25 oktober
dinsdag 29 november
dinsdag 27 december

Alle vergadering zijn van 10.00 tot 11.30 uur
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