In de openbare vergadering van de Dorpsraad Zwaagdijk-Oost zijn er door de
diverse verenigingen een aantal vragen gesteld waarbij de Dorpsraad een
bijdrage kan leveren aan de beantwoording hiervan.
Onderstaand een overzicht van de vragen en de door de Dorpsraad genomen
actie.
1. Gerda Haring en Ans Bakker hebben namens de damesgym verzocht om een
spiegelwand in de MFA. De Dorpsraad heeft de werkgroep MFA verzocht deze
wens van de damesgym mee te nemen in het inrichtingsplan van de MFA
2. Namens Quick heeft Corry Post verzocht om een herinrichting van het trapveldje
nadat de noodhuisvesting door de school is verlaten. Gemeente Medemblik
heeft aangegeven over de herinrichting van het trapveldje nog eens van
gedachten te willen wisselen.
De Dorpsraad zal de sportverenigingen uitnodigen om de wensen te
inventariseren en e.e.a. door te leiden naar de Gemeente Medemblik
3. Maaike Ursem heeft aandacht gevraagd voor het probleem van de hondenpoep
op het grasveld in de nieuwbouw. Volgens Minke Jellema (gemeente Medemblik)
kan dit probleem meegenomen in het hondenbeleid van de Gemeente
Medemblik. Tevens heeft Maaike verzocht om een prullenbank in de speeltuin.
Beide zaken zijn door de Dorpsraad onder de aandacht van de Gemeente
Medemblik gebracht.
4. Naar de mening van Gerard Kroon is er voor nieuwe inwoners geen publicatie
waarin de activiteiten van de diverse verenigingen op het dorp worden
beschreven. Tiny van Diepen stelt dat de gids van de St. Jozefparochie
voldoende informatie biedt. Deze gids wordt door de wijkcontactpersonen
van de kerk persoonlijk aan nieuwe inwoners overhandigd. Bewoners kunnen
dan zelf initiatief nemen richting de verenigingen. Bovendien staat info over alle
verenigingen opgenomen in de gemeentegids. De Dorpsraad zal hier verder
geen actie in ondernemen
5. André Wiering heeft tijdens de vergadering zijn plan tot het stichten van een
landgoed toegelicht. De Dorpsraad is van mening dat dit een publieke zaak is
maar zegt toe de plannen, als het tot een voorstel aan de Gemeenteraad komt,
een positief advies aan de raad te zullen uitbrengen
6. Agda Duin vraagt aandacht voor de onoverzichtelijke verkeerssituatie bij de
Liederik. (begroeiing en schuine oversteek). Inmiddels is van de gemeente
bericht ontvangen dat hier niets aan zal worden gedaan. Antwoord is echter
dermate onduidelijk dat de Dorpsraad e.e.a. wederom onder de aandacht zal
brengen en de verkeerssituatie aan De Liederik wil meenemen in het nieuwe
Verkeersplan voor de gemeente Medemblik
7. John de Groot heeft meegedeeld dat de LTO de wens heeft de Hokkeling door te
trekken naar de Tuinstraat. Dorpsraad Zwaagdijk zal hierover in gesprek gaan
met de Dorpsraad Hauwert en de uitkomst van dit gesprek bespreken met LTO
8. Peter Beers is van mening dat er borden dienen te worden geplaatst bij de
wegversmallingen tussen de Boekert en de 30 km zone bij de kerk. De gemeente
heeft bij het aanleggen van de wegversmallingen de politie om advies gevraagd.
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Bovendien heeft Connexion zeggenschap gehad. Dorpsraad zal e.e.a. nogmaals
bij de politie aankaarten en pleiten voor borden bij de wegversmallingen
9. Tiny van Diepen maakt zich zorgen over de verkeersveiligheid op het dorp.
Vraagt aandacht voor verlichting aan De Boekert. Inmiddels is e.e.a. besproken
met de Gemeente maar er zal geen verlichting aan De Boekert komen.
10. Jaap Luken informeert namens de ouderenbond naar de mogelijkheid van een
Jeu de Boules baan bij de MFA. Dorpsraad zal dit onder de aandacht brengen
van de MFA. Tevens heeft Jaap geïnformeerd naar verzonken biljarts in de MFA.
Deze komen er. Desgevraagd deelt de voorzitter mee dat na 1 zittingsjaar van
het huidige bestuur van De Dorpsraad zal worden bezien of een uitbreiding van
het aantal leden in de Dorpsraad wenselijk is.
11. Arno Wals geeft aan tevreden te zijn met de mededeling van de werkgroep MFA
dat er een podium in de MFA komt. WIK hoopt volgend jaar de uitvoeringen in de
MFA te kunnen houden.
12. Jan Besseling deelt mee dat ook de Donderstienen blij zijn met de nieuwe
MFA. Jan vraagt aandacht voor de smerige lantaarnpalen in de nieuwbouw. Dit
kan worden doorgegeven aan het service meldpunt van de Gemeente
Medemblik.
In een eerdere Schakel hebben wij de werkwijze van de Taxibus al toegelicht.
Dit naar aanleiding van de opmerkingen die tijdens de openbare vergadering zijn
gemaakt. Wij herhalen hier nog maar eens de spelregels:
U kunt gebruik maken van de taxibus waar de volgende spelregels voor gelden:
- De taxibus rijdt op maandag en woensdag. U kunt zich opgeven voor de ochtend
of de middagrit.
De taxibus rijdt 's-ochtends vanaf 09.00 uur en 's-middags vanaf 13.00 uur.
- De taxibus rijdt alleen als er aanmeldingen zijn en alleen langs de opstappunten
waarvoor klanten zich hebben aangemeld.
Voor Zwaagdijk is het opstappunt Het Kerkplein
- U dient zich een dag van te voren aan te melden bij OpMaat op werkdagen
tussen 08.00 uur en 12.00 uur.
Telefoon: 0228-518912 . E-mail: pendeldienst@opmaatwf.nl
- Bij aanmelding krijgt u de tijd door waarop u opgehaald wordt
- Bent u slecht ter been en is het Kerkplein daardoor moeilijk voor u te bereiken.
Meldt dit en in overleg kan een ander opstappunt langs de route worden
afgesproken.
Tot zover het verslag van de openbare vergadering van 8 maart.
Tijdens de vergadering is afgesproken dat onze voorzitter Piet Dekker als
aanspreekpunt zal fungeren voor de inwoners van Zwaagdijk.
Hij is bereikbaar: 0228-585741 of via de mail: piet@dekkerglascultures.nl
Indien er zaken zijn die onder de aandacht van de Dorpsraad dienen te worden
gebracht dan horen wij het graag.
Met vriendelijke groet, namens Dorpsraad Zwaagdijk Oost,
Evert Luigjes, secretaris
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