Notulen Openbare Vergadering 8 december 2021
Online (via MS Teams)

Aanwezigen:
Dorpsraad en
Belangstellenden: Macro Jurrjens, Ruud Boots, Jack Stam, Piet en Agatha Koppes, Yannick Nijsingh,
Pascal Proper, Simon Commandeur, Jeroen Haring , Steven Wagenaar, Bert Wagenaar, Tom Beerepoot,
Jacko Wiering, Coby Laan, Bart Huisman, Sylvette Ernsting, Tom Beuker, Sigrid Koeleman, Bart
Huisman, André Beekman, Martijn Mak, Tom Hoogewerf, Berthe van Engen, André Beekman en Alex
Bezemer (deelauto project)
Afbericht: Alice Wallaart, Rob Wester.

Notulen
1. Opening
Peter heet iedereen van harte welkom. Normaliter heet hij niemand in het bijzonder welkom,
maar nu maakt hij een uitzondering en heet hij Evelien Salman speciaal welkom. Zij is nieuw lid
van de Dorpsraad en is bereid om het secretariaat over te nemen van Ella. Ella stopt niet, maar zij
doet een stapje terug. Peter wil haar heel veel dank toezwaaien voor haar inzet m.b.t. het
secretariaat, de website en Facebook gedurende 6 jaar.
Evelien Salman stelt zich voor; zij woont in de Lindenlaan, heeft drie kinderen en werkt bij De
Omring in Hoorn/Den Helder.
Een nieuw gezicht erbij, maar we gaan afscheid nemen van Gerda de Fost, sinds de oprichting is
zij lid van de Dorpsraad. Ze had het al lang aangegeven en wilde blijven tot er een opvolgster is.
Ze heeft veel gedaan; m.n. op het sociale gebied, maar ze was ook bereid te notuleren. Kortom,
overal inzetbaar. Wanneer de coronamaatregelen het toelaten gaan we op een passende manier
afscheid van haar nemen.
Peter heet eveneens Martijn Mak van Mediahuis welkom.
Presentatie elektrische deelauto’s (Alex Bezemer en André Beekman)
Deze presentatie zal naderhand worden gedeeld met de aanwezigen.
Bart vraagt of een deelnemer ook gebruik mag maken van deelauto’s in een andere stad. Dat is
(nog) niet het geval, alleen van het eigen cluster. Meestal is het gebruik van de deelauto’s goed
gespreid en is er geen piekbelasting. Op termijn is het mogelijk dat er kleinere (goedkopere)
auto’s bijgeplaatst worden als deelauto.
Sylvette vraagt of een weekend weg ook kan. Drie dagen kan via de app, langere tijd kan
geregeld worden via de helpdesk.
Sigrid vraagt of naar een regeling is voor huisgenoten. Die is er en kost ongeveer € 5 per maand.
Dank aan Alex en André voor deze presentatie.

2. Mededelingen en Vaststellen van de agenda.
Peter vraagt of iemand een aanvulling heeft op de agenda. Er zijn geen aanvullingen
* Mogelijkheid tot participeren in zonnepark Zwaagdijk d.m.v. aandelen. Peter vraagt zich
af hoe lang de particuliere zonnepanelenbezitters nog het net op kunnen als er zoveel
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grote parken in de omgeving komen. Onlangs stond hier in de krant nog een artikel
over.
* Nieuwe wijkagent Marco Jurrjens: hij is aangesloten bij deze vergadering en stelt zich
kort voor. Hij is opvolger van Pieter Ootes, werkt reeds 15 jaar bij de Politie. Vanuit
Hoorn werkt hij nu voor Wognum, Abbekerk, Benningbroek, Sijbekarspel en
Lambertschaag. Hij voorziet capaciteitsproblemen volgend jaar. Er wordt samengewerkt
met de BOA’s van de Gemeente. Nu speelt het Donkere Dagen Offensief (meer
aandacht winkels, die later sluiten, soms meer cash hebben en dus meer risico op
overvallen). Een melding heeft wel degelijk zin, deze komt in het systeem en de
wijkagent ziet dat. Nu is er aandacht voor de inbraak bij Juwelier De Nijs.
* Honden Kreekbos; afspraken gemeente met Staatsbosbeheer (SBB): er is Peter
ingefluisterd dat er destijds bij de aanleg van het dorpsbos door SBB afspraken zijn
gemaakt met de gemeente over gebruik en inrichting. Peter wil daar meer over te
weten zien te komen en gaat mensen benaderen die destijds hier vanuit
SBB/ruilverkaveling mee te maken hadden.
* Inspraak Zon op land: heeft betrekking op aanleg van zonneparken, o.a. in de lussen bij
de aansluitingen op de A7. De gemeente wil de dorpsraden hierbij betrekken. Wij
hebben aangegeven er alleen bij betrokken te willen worden, als we ook inspraak
hebben, anders kost het alleen maar tijd (doelloos vergaderen).
* Stedenbouwkundige visie/verkenning. Deze is afgelopen maandag gepresenteerd aan de
gemeenteraad (zal de ontsluiting van nieuwbouw ook zijn meegenomen?), alsmede de
uitslag van de enquête Bestuurskracht. Zie agenda verderop.
Simon Commandeur laat weten dat er meer over visie is gepraat dan over concrete
plannen. Tom Beerepoot heeft geen mededelingen hierover, het betrof een besloten
vergadering. Hij laat wel weten achter het plan De Commandeur te staan. Tom Beuker
bericht dat er verschillende scenario’s zijn gepresenteerd voor Wognum en
Wervershoof. In Wervershoof is er een bewonersinitiatief geweest. Wellicht is dat ook
wat voor Wognum.

3. Binnengekomen stukken/mails:
(mails die betrekking hebben op de agendapunten worden daar automatisch in behandeld)

a. Gemeente Medemblik:
- afgelasting bijeenkomst college/raadsleden/kernraden
b. Mail Frans en Marianne Vulker: Ontsluiting bedrijventerrein en Hoornseweg
c. Vrijwilligerspunt: kortingskaarten vrijwilligers
d. Delta: mails update glasvezelcampagne
e. Dorpswerk NH Communicatie: uitnodiging online vragenuur 23 nov.
f. Mail Willem Oud (Golden Delicious) zonneparken Zwaagdijk West certificaten a € 75.
Voor 31-12. Besproken bij mededelingen. Eigen zonnepaneelbezitters worden zo
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weggedrukt door de grote zonneparken en afschaffing salderingsregeling dwingt de
particulieren te investeren in opslag.
• Brief KVK benoeming UBO (uiteindelijk belanghebbende organisatie)
Uitgaande mail: (mails die betrekking hebben op de agendapunten worden daar automatisch in behandeld)

4. Notulen en Actielijst 20 oktober 2021
Er staat een fout in de notulen over de afvalbakken. Dit moesten slingerafvalbakken zijn in plaats
van slimme afvalbakken.

5. Bestuurlijke wisseling: Evelien Salman (nieuwe secretaris) / Gerda de Fost
(afscheid). Reeds hiervoor besproken.
.

6. Stand van zaken Bloesem/blaashal
De initiatiefnemers Spartanen en SEW hebben verkenning gedaan, maar mochten zich nergens
binden aan afspraken. Later kwam vanuit de gemeente de vraag hoe ver ze waren met de
realisatie ofwel: welke verplichtingen zijn jullie aangegaan. Het is nog onbekend wanneer er
gebouwd wordt.

7. Stand van zaken nieuwbouw Wognum
a. De Commandeur en bewonersinitiatief “bouwen”
Vervolg op de mededeling. En de vorderingen in Bloesemgaerde Noord? In plan Bloesemgaerde
West zag Peter nog geen oplossing voor de ontsluiting, behalve de opmerking: de gemeente
moet daar voor zorgen. Dat betekent dat de huidige ontsluitingswegen nog drukker worden. Het
plan voor de Bloesemgaerde Noord is vertraagd, in maart 2022 komt deze op de commissietafel.

8. RES: Kreeklanden gasloos
Peter geeft het woord aan Ella. Ella heeft aangedrongen op informatie naar de bewoners. Vorige
week is er een laatste briefing geweest voor de dorpsraden. De kansrijke wijken zijn de
voorlopers om gasloos te worden. Er was veel belangstelling voor de informatieavond. De
bewoners maken zich zorgen over het kostenaspect. Vanuit de Gemeente worden inkoopacties
georganiseerd voor de gezamenlijke inkoop van zonnepanelen. Het gemeentelijk energieloket
geeft een passend advies per inwoner, samenwerking met het nationaal warmtefonds voor
subsidie. In januari is een actie voor energiebesparing, met een bon van € 70. De huursector is
het eerste aan de beurt. In februari/maart volgt een update.
Grote zonnepanelenbezitters drukken de kleinere weg, die kunnen de door hen opgewekte
stroom niet meer kwijt op het net.
Bart heeft Liander gesproken over opslag. Liander mag dat regelen niet van rijkswege.
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Dit probleem is aangekaart bij de Tweede Kamer door Groen Links. Opslag moet per wijk worden
geregeld.
Frank vraagt of ook andere wijken hiermee aan de slag kunnen gaan. Vooralsnog niet, de opgave
voor de Kreeklanden is dermate groot dat er weinig ruimte is voor andere wijken. Wordt
vervolgd.

9. WMO, nieuwe opbouwwerker Sylvette Ernsting
Sylvette stelt zich kort voor, zij is niet nieuw, maar is net voor de Corona-pandemie begonnen, 2
jaar geleden. Ze is bezig een netwerk op te bouwen en helpt buurtinitiatieven. Haar doel is
verbinden en initiatieven ondersteunen met bijvoorbeeld de aanleg van een buurtmoestuin,
organiseren van koffiemiddagen/ochtenden. Als voorbeeld noemt zij een jongerenpodium in de
Bonifaciuskerk voor muzikale jongeren die geluidstechniek leren en zich dan ook aanmelden voor
een bestuursfunctie. Zij heeft aandacht voor cultureel centrum Het Trefpunt.

10. Verslag Bestuurskracht
Op verzoek van enkele raadsleden is onderzoek gedaan naar mogelijkheden om over 10 - 15
jaar nog zelfstandige gemeente te zijn en naar de tevredenheid/capaciteit van de huidige
situatie. Er komt nog een uitgebreid verslag aan de geïnterviewden. Zij hebben dat rapport nog
niet gezien. Heel korte toelichting politici? Yannick meldt dat het rapport nog vertrouwelijk is.
Jack meldt dat zij aanstaande zaterdag verder gaan.

11. Verkeerszaken: drukte Hoornseweg/Oosteinderweg.
Hoornseweg is qua veiligheid voor bewoners en fietsers afgekeurd. Herinrichting is een zaak van
HHNK (Hoogheemraadschap Noorder kwartier) i.s.m. gemeente, gemeente Hoorn en provincie
(een extra aansluiting op de A7, evt. via Loos zou erg wenselijk zijn). Initiatiefnemers zijn de
bewoners. Probleem: financiering.
Jack geeft aan dat de Hoornseweg niet is afgekeurd. Het HHNK gaat het beheer van de wegen
overdragen aan de gemeente. Bewoners hebben aangedrongen op een verkeerskundig
onderzoek.
Het lukt niet het industrieterrein beter te ontsluiten.
Drukte Bloesemgaerde (snelheid tussen rotonde en brug en het parkeren door ouders op de inrit
van bewoners bij regenachtig weer). Dit heeft geen prioriteit bij de gemeente.

12. Rondvraag
Berthe van Engen merkt op dat het opvalt dat vele onderwerpen op de lange baan worden
geschoven. Dit frustreert overigens iedereen, ook de Dorpsraad.
Simon Commandeur begrijpt de frustratie van de aanwezigen en benoemt dat er met meer geld
meer valt te realiseren.
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Jan Swagerman meldt dat het uitblijven van een antwoord op vragen vooral frustreert.
Ella bedankt namens Gerda de Dorpsraad voor een leerzame 12 jaar.
De volgende openbare vergadering is gepland op 23 februari 2022.

