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Notulen 14e vergadering Dorpsraad Zwaagdijk-Oost 

   
datum:  29 november 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 hartelijk welkom.  

   
 02 Notulen vorige vergadering 

De notulen van dinsdag 2 november 2022 zijn zonder op- of 
aanmerkingen vastgesteld. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Frit 
 

03 Communicatie naar gemeenschap 
De openbare vergadering op dinsdag 8 november 2022 in het Dorpshuis 
te Zwaagdijk heeft inmiddels plaatsgevonden. 
De opkomst was niet erg groot en bijzonder teleurstellend was dat er 
geen enkele vertegenwoordiging van uit de fracties was. 
Het conceptverslag van de Openbare Jaarvergadering is in de 
vergadering behandeld. Redactioneel zal bij punt 13 Rondvraag; de 
locatie van het kapotte infobord aangepast worden. Het is niet bij het 
beeld Ballerina maar bij het Weeltje. 
De notulen en het jaarverslag zullen door Frits op de website geplaatst 
worden en er zal melding van worden gemaakt in de Schakel. 
Als actie punt uit de Jaarvergadering zal Frits inzake het kapotte infobord 
bij het Weeltje contact opnemen met het Recreatieschap Westfriesland. 
De andere zaken die besproken zijn komen regelmatig terug op onze 
vaste agenda. 

   
 
 

04 Voortgang ontwikkeling Landgoed Wiering (de Duinen) 
Geen nieuws 

 
 
 
Piet A 
Jan O 
 
Jan O 

05 Ontwikkeling zonneparken 
Het door ons op 15 augustus 2022 ingediende Beroepschrift tegen de 
verleende omgevingsvergunning is nog niet ingetrokken.  Er is op 22 
november weer een vervolg overleg geweest met Sigrid van der Valk en 
Martijn Schaper (jurist gemeente). Daarin is een eerste opzet besproken 
van de subsidie beschikking en de uitvoeringsovereenkomst.  
Deze stukken zijn ook op 11-11-2022 aan de overige dorpsraad leden 
verstrekt. Het resultaat wat de gemeente had geproduceerd was 
teleurstellend. Van de punten die door ons waren aangedragen was nog 
weinig in dit conceptstuk terug te vinden.  
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Na dit overleg heeft de gemeente toegezegd het hierop waar juridisch 
mogelijk aan te passen en wij zullen iets opzetten over het Beheers - en 
Bestedingsplan. Woensdag 14 december is er een vervolg overleg. 
De verwachting is wel dat we eruit zullen komen 
 

 
 
 
 
 
 
 
Piet A 
 
 
 
 
 
 
 

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.  
Piet A zal Broeders uitnodigen voor een overleg met de Dorpsraad 
 
02. Situatie Tuinstraat 
De verkoop van de 10 kavels voor recreatiewoningen schijnt 
voorspoedig te verlopen. Nico Ursem wil hier voorlopig mee doorgaan. 
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. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Frits 
Hans 
 
 
 
Jan 

08 Verkeerssituatie Winkelhart/ Kreekrug 
Kort na het overleg met Leo Entius is er een positief artikel in het NHD 
verschenen over de verkeerssituatie. Ook Frits en Hans zijn bij dit 
interview hiervoor gedeeltelijk aanwezig geweest. 
Leo Entius deed daar ter gelegenheid van het 10-jarig bestaan van het 
Winkelhart weer eens uitvoerig een uitleg over de problematiek en de 
patstelling die daar al een geruime tijd over de verkeersituatie is. 
Er moet nu worden doorgepakt door de gemeente om tot een goede 
oplossing te komen. De voorkeur van Entius om een ontsluiting aan de 
Boekert te maken wordt door ons onderschreven. Een week na het 
verschijnen van het artikel in het NHD zijn Hans en Frits uitgenodigd 
door de gemeente (Joost Botman) om samen met een vertegen-
woordiging van de Dorpsraad Hauwert (Jan Visser en Paul Baars) voor 
een kennismakingsgesprek en de verkeersproblematiek. 
Het overleg met verkeersdeskundige Stefan Aarts en Britt Tesselaar, 
was teleurstellend en enkel om gegevens uit te wisselen en kennis te 
maken. Hier kwam niets verder uit voort 
Hans is inmiddels ook door Alexander Redering gebeld en deze heeft 
toegezegd een afspraak te maken met Harry Nederpelt. 
Bij dit overleg zullen Frits en Hans aanwezig zijn. 
 
Situatie Boekert 
Tot heden is er nog geen actie van werkzaamheden zoals was 
toegezegd door HHNK. Eind november berm oostzijde opgeknapt, eind 
december berm westzijde Jan zal weer contact opnemen met HHNK. 
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Piet D 
 
Jan 

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. 
Aanhouden/ nog niets ontvangen 
Piet D zal Fons benaderen 
 
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. Gaat moeizaam 
Aanhouden 
 

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

 Dit punt zal in het overleg met wethouder Harry Nederpelt worden 
besproken. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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. De voorzitter informeert bij de penningmeester naar de financiële 
situatie bij de Dorpsraad. Deze antwoordt dat die ruim voldoende is. 

04. Het vergaderschema voor 2023 is voor allen akkoord. 
Jan zal ze doorgeven aan het Dorpshuis 

 12. Sluiting en vergaderschema 
Verder niets meer aan de orde sluit de voorzitter de vergadering. 
De volgende vergadering wordt gehouden op 27 december 2022. 
 
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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