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Notulen 8e vergadering Dorpsraad Zwaagdijk-Oost
datum:
aanwezig:

31 mei 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 26 april 2022 worden zonder verdere op-of
aanmerkingen vastgesteld.

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
.
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 heeft van Han Ursem gehoord dat er een uitnodiging weg is naar
de diverse partijen voor een overleg.
Er wordt nu al in kleinere groepjes over bepaalde stukken een
opruimactie gehouden.
03.03
Opstarten van een dorpsfeestdag.
Voorlopig even parkeren tot na de Muzikale wandeling, welke nu op
zondag 5 juni wordt georganiseerd, en kermis. Frits geeft kort de stand
van zaken weer. De organisatie is rond en men is er klaar voor.
Nu alleen nog mooi weer ☺

1

Dorpsraad Zwaagdijk-Oost
Zwaagdijk 54
1683 NK ZWAAGDIJK-OOST
Telefoon 0228-581239
Email: info@dorpsraadzwaagdijk.nl
www.dorpsraadzwaagdijk.nl

Burendag staat ook in de agenda voor zaterdag 24 september
Doelstelling is de betrokkenheid van de Gemeenschap te vergroten.
KBO zoekt ook nog een gelegenheid om iets voor de gemeenschap te
organiseren. Dit ook vanwege de corona periode waarin niets mogelijk
was. Vergadering vindt dit een goed idee. Frits en Jan O zullen dit
opnemen met Nexus en KBO

Jan O

Jan O
Piet A

04 Voortgang ontwikkeling Landgoed Wiering
Piet D heeft Andre W kortgeleden gesproken.
Er doen zich voor hem financieringsproblemen voor waardoor de
voortgang /ontwikkeling van het Landgoed waarschijnlijk stil komt te
liggen.
Piet A bepleit ondanks deze ontwikkeling om een werkgroepje te vormen
voor de begeleiding inrichting.
Deelnemers kunnen bijvoorbeeld zijn de ouderraad, Lucien Slippens,
gemeente - Karin Kaag etc.
Jan zal Ouderraad benaderen
Piet A neemt contact op met Lucien en Andre W.
05 Ontwikkeling zonneparken
Per email heeft Rein van Straten op 6 mei jl. de laatste status
doorgegeven. De transport beperking Liander is definitief en duurt tot
2026. De wind coöperatie ziet geen mogelijkheden voor Cable pooling,
dus die optie is ook vervallen. Chint Solar kan misschien nog een
transport indicatie voor Zwaagdijk-Oost krijgen in 2024, maar dit is
absoluut nog niet zeker.
Kortom het bied allemaal weinig perspectief dat er op korte termijn iets
gerealiseerd kan worden. ZCWF en de gemeente Medemblik koesteren
de hoop dat het in 2024 alsnog kan gaan gebeuren.
Hij laat weer iets van zich horen zodra er meer nieuws is…………
06

Nieuwe woningbouwlocaties en contingent
01 Situatie Kreekrug
Vanuit de gemeente hebben we nu vernomen dat mevrouw Pietrick
Veenstra de nieuwe projectmanager RO is. Hans zal haar per mail
benaderen aandringen op een overleg. Daarin zullen we dan ons idee
voor de verkaveling met meer woningen aan haar voorleggen.
Aangezien het nieuwe College nog niet gevormd is kunnen we ook nog
niet via Gerben hier meer druk uitoefenen.
Woningbouw moet de hoogste prioriteit krijgen en blijven houden.
Piet D heeft ook contact gehad met Peter van Oeveren (BPD Noordwest)
met de vraag of zij een trekkersrol kunnen vervullen.
Van Oeveren heeft inmiddels een andere functie binnen BPD en is
opgevolgd door de heer Oomen. Er zou contact worden gelegd met
Huizon, de heer Huibers.
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.
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Gemeente is wel gestart met handhaven
Wij als Dorpsraad moet wel blijven pushen voor mogelijkheden voor
woningbouw Overwogen kan worden om contact op te nemen met Jan
Scholten of Jan Kuin.
Volgende vergadering dit beslissen.

Piet D
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Overleg Dorpsraad Hauwert
Vervolg overleg zal in het najaar in Hauwert plaatsvinden.
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Verkeerssituatie Winkelhart/ Kreekrug
Nog steeds niets bekend over een mogelijk overleg Strengs -Leo Entius
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. Jan O is toch naar de stakeholdersbijeenkomst over het
GVVP geweest op 24 mei jl. Allen hebben de notulen van Govert
Nieuwhof ontvangen. Er was een redelijke opkomst en allen
opmerkingen van die avond zullen op de kaarten en in het definitieve
GVVP worden verwerkt. Het definitieve GVVP gaat in juni naar de Raad
om te worden vastgesteld. Uitvoering van allerlei plannen zal wel even
duren want er is geen geld!!
Jan heeft nog wel het verzoek voor de wandel/fietsroute langs de
Kromme leek ingebracht en dit wordt opgenomen.
Ook was er een vertegenwoordiger (Ron van Vliet0 van het Waterschap
aanwezig. Jan heeft zijn aandacht gevraagd voor de slechte situatie
langs de Boekert nu de grasstenen verwijderd zijn. Het weghalen van de
grasstenen en aanbrengen van een steenslag laag is gedaan omdat de
grasstenen stuk gereden werden. Echter het aanbrengen van de
steenslag is niet goed gegaan en moet door de aannemer opnieuw
gedaan worden. Er is wel direct na dit contact actie ondernomen door
HNK en er wordt nu de aan de berm gewerkt.

Piet A
Jan O

09

Jan O

Piet D

Voortgang rkvv Zwaagdijk verwerven eigendom velden
Piet D heeft de conceptbrief van Fons de Boer binnen de parochieraad
besproken en deze is akkoord bevonden. De definitieve versie d.d. 24
mei is inmiddels naar het Bisdom verzonden.
Afwachten dus maar
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. Dit is nog niet gebeurt omdat van Dril bij deze
vergadering aanwezig was.
Aanhouden
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Info gids Zwaagdijk
De factuur is inmiddels binnen en zal door Frits worden voldaan.
Er zijn 650 exemplaren gedrukt. Er zijn momenteel 430 woningen op
Zwaagdijk. Er zijn er dus nog een paar over voor de uitbreiding …..
Er zijn extra exemplaren in dorpshuis en sportkantine neergelegd
Afgehandeld
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Rondvraag
01. Coalitievorming
Geen nieuws.
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
03. 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
04. Piet A stelt voor om na te gaan denken over een voorstel
herinrichting van de openbare ruimte tussen de Gracht en het
Lint /School.
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Sluiting en vergaderschema
Verder niets meer aan de orde sluit de voorzitter de vergadering.
De volgende vergadering wordt gehouden op dinsdag 28 juni 2022.
Vergaderschema 2022
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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