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Notulen 15e vergadering Dorpsraad Zwaagdijk-Oost 

   
datum:  27 december 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 laatste vergadering in 2022 van de Dorpsraad  
Zwaagdijk-Oost en heet allen hartelijk welkom.  
Hij kijkt met tevredenheid terug op de samenwring binnen de Dorpsraad 
het afgelopen jaar. Het blijft een lastig probleem om voldoende gehoor/ 
respons te krijgen bij de diverse instanties op de diverse lopende zaken. 
De inzet van de dorpsraad leden is zeer constructief en aangenaam. 

   
 02 Notulen vorige vergadering 

De notulen van dinsdag 29 november 2022 zijn zonder op- of 
aanmerkingen vastgesteld. 
 

 
 
 

03 Communicatie naar gemeenschap 
Als actie punt uit de Jaarvergadering inzake het kapotte infobord bij het 
Weeltje heeft Frits dit gemeld bij het Recreatieschap Westfriesland.  
Daar is nog geen reactie op gekomen. 
Als er definitieve afspraken zijn gemaakt over het Fonds Duurzaamheid 
zal dit via de Schakel gecommuniceerd worden. 

   
 
 

04 Voortgang ontwikkeling Landgoed Wiering (de Duinen) 
Geen nieuws 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Piet A 
Hans M 
 
 

05 Ontwikkeling zonneparken 
Het door ons op 15 augustus 2022 ingediende Beroepschrift tegen de 
verleende omgevingsvergunning is nog niet ingetrokken.   
Afgelopen week zijn er als vervolg op ons overleg van 22 november jl. 
door de gemeente nieuwe stukken aangeleverd. (Bevoegdheden 
overeenkomst, uitvoeringsregeling en subsidiebeschikking) en  
Deze zouden moeten stroken met de afspraken zoals die tussen Sigrid 
van der Valk en Sophie Groeneveld (jurist) (Gemeente) en Piet A en Jan 
O zijn besproken. De eerder bij het overleg betrokken jurist Martijn 
Schaper is weer afgehaakt! 
Inhoudelijk klopt het voor een groot gedeelte maar in de bevoegdheden 
overeenkomst zit nog een tegenstrijdigheid in artikel 3 en met name de 
artikelen 3.1 en 3.2. Wij kunnen daar niet mee instemmen. Piet A zal in 
overleg Hans dit tekstueel terugkoppelen aan Sigrid van der Valk 
De verwachting blijft wel dat we eruit zullen komen. 
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Jan O 

 
 
 
Jan zal in de vergadering van het Gemeenschapsveiling comité op  
12 januari 2023 melding maken van de vorming van het Fonds 
Duurzaamheid en een oproep doen voor het aandragen van ideeën voor 
de besteding   
 

 
 
Piet A 
 
 
 
 
 
 
 

06 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
07 

Nieuwe woningbouwlocaties en contingent 
01 Situatie Kreekrug / de Weide  
Piet A heeft wethouder Jeroen Broeders uitnodigt voor een overleg met 
de Dorpsraad. Datum is nog niet bepaald. Onduidelijk is waarom de 
ingediende aanvraag voor de realisatie van de volgende 16 woningen 
aan de Weide weer is ingetrokken. Deze vraag is nu aan Gerben 
Gringhuis gesteld, maar daarop is nog geen reactie 
 
02. Situatie Tuinstraat 
De verkoop van de 10 kavels voor recreatiewoningen schijnt voorspoedig 
te verlopen en zelfs te zijn afgerond. Nico Ursem wil hier voorlopig mee 
doorgaan en schijnt bezig te zijn met de opstart van de volgende 10 
kavels Hoe het met de ontwikkeling van het overige terrein gaat is 
onbekend. 
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. 
 

 
 
 
 
 
 
  
Hans 
 
 
 
Jan 

08 Verkeerssituatie Winkelhart/ Kreekrug 
Er heeft een overleg plaatsgevonden tussen Harry Nederpelt, Alexander 
Redering, Frits en Hans. Nederpelt wil nu weer met een blanco 
uitgangspunt met alle partijen in overleg. Na 7 jaar lijkt dit voor ons geen 
goede optie. Het voorstel van Hans om het project op te knippen wordt 
niet gesteund door de gemeente. Ze willen het als een project in een keer 
goed afhandelen! 
Hans zal een brief sturen naar de gemeente met daarin aangegeven de 
keuze van de Dorpsraad om nu als eerste de oplossing in./uitrit Boekert 
aan te pakken c.q. uit te voeren 
 
Situatie Boekert 
Er is na de laatste vergadering wel enige actie geweest van HHNK aan 
de Boekert maar met een teleurstellend resultaat. De tijdelijke verharding 
die slecht was uitgevoerd is er weer uit gehaald en beide bermen zijn met 
zand en aarde gevlakt. Er is dus nu helemaal geen verharding aanwezig. 
Jan zal weer contact opnemen met HHNK. 
 

 
 
 
Piet D 
 
 

09 Voortgang rkvv Zwaagdijk verwerven eigendom velden 
Op 9 december is er een nieuwe brief via Fons de Boer naar het Bisdom 
gegaan met daarin vermeld de punten zoals in de vorige vergadering 
besproken. Piet D zal voor allen een kopie van deze brief verzorgen. 
Bisdom is verzocht om uiterlijk 14 januari 2023 op deze brief te reageren  
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Jan 

 
 
De werkgroep die zich gaat beraden over een mogelijke bestemming van 
ons kerkgebouw zal maandag 16 januari voor het eerst bij elkaar komen. 
 

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

 Dit punt zal in het overleg met wethouder Harry Nederpelt worden 
besproken. 
Vraag is: Komen wij met concrete voorstellen? 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

11.  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. Gerben heeft 
aangegeven dat hij dit heeft doorgezet naar de portefeuillehouder 
Harry Nederpelt We hebben nog geen reactie van hem ontvangen 

03. Burgemeester Streng zal voor een langere periode afwezig zijn 
wegens ziekte. Hij zou na 1 januari weer zijn werk hervatten maar dit 
is voor onbepaalde tijd uitgesteld. 

04. Frits vraagt zich af of de Dorpsraad iets moet gaan doen aan de  
stankoverlast veroorzaakt door op het land staande rottende 
koolstronken. De gemeente moet op dit onderdeel ook handhaven. 
Hij zal nu eerste een klacht indienen bij het Fixi, en dan zullen we 
bezien of de Dorpsraad hierin iets kan betekenen 

05. Moeten wij iemand van uit de gemeenschap voor 2023 / 2024 
voordragen voor een lintje 

06. Jan zal een kopie van het overzicht (A4) van de gemeentebegroting 
2023 aan het verslag toevoegen 
 

 12. Sluiting en vergaderschema 
Verder niets meer aan de orde sluit de voorzitter de vergadering. 
Hij wenst allen een prettige jaarwisseling 
De volgende vergadering wordt gehouden op 31 januari 2023. 
 
Vergaderschema 2023    
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  
Alle vergadering zijn van 10.00 tot 11.30 uur, behoudens de openbare 
van dinsdag 7 november welke om 20.00 uur aanvangt. 
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