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Dorpsraad Zwaagdijk-Oost jaarverslag 2022 

 

Ook in 2022 zijn in de dorpsraad Zwaagdijk-Oost een aantal onderwerpen aan de orde 

gebleven die maar niet van de agenda af lijken te raken en bijna doorlopend aan de orde zijn 

geweest en gebleven zoals; het onderhoud van de heg tussen fietspad en rijbaan, het 

verbeteren van de verkeersituatie rond de Tuinstraat/ winkelcentrum en de woningbouw 

 

Het contact hierover met de gemeente loopt (op zijn zachtst gezegd) moeizaam en lijkt na al 

die jaren dat we het aan de orde stellen nog steeds niet tot een echte aanpak te leiden. Er is, 

denken wij bij de gemeente, inmiddels al wel een fors bedrag aan vergadertijd en 

voorbereidingen aan besteed maar tot echte actie heeft het niet geleid.  

We blijven het aan de orde stellen.  

 

In de loop van dit jaar leek er een nieuw soortgelijk onderwerp op onze agenda te komen; de 

verkeerssituatie langs de Boekert. Ook hier blijven we proberen de gemeente en de 

wegbeheerder (waterschap) tot actie te bewegen. 

 

Daarnaast heeft de dorpsraad in 2022 verschillende onderwerpen “op de rol” staan en het 

initiatief genomen voor een aantal activiteiten die wel zijn afgerond; 

 

Info boekje Zwaagdijk-Oost 

De dorpsraad heeft de organisatie en verspreiding van het info boekje met daarin de 

gegevens van alle verenigingen en activiteiten van de parochieraad overgenomen.  

We zullen dit info boekje periodiek gaan “verversen” en over geheel Zwaagdijk verspreiden. 

 

Dorpsfeestdag 

Op initiatief van de dorpsraad heeft de stichting Nexus in samenwerking met de 

sportverenigingen en het kermis comité een dorpsfeestdag georganiseerd op de datum van 

de landelijke “burendag”. Het is de bedoeling dat dit zeer geslaagde initiatief op deze manier 

met enige frequentie zal worden herhaald. 

 

Jaarlijkse opruimactie 

In de dorpsraad Zwaagdijk-Oost ontstond het idee om o.a. in samenwerking met de lagere 

school een jaarlijkse opruim dag te organiseren met aansluitend een gezamenlijke afsluiting 

op het sportterrein.  Er bleek al een groep te zijn die dit initiatief ongeveer op deze wijze aan 

het oppakken was. Een plezierige constatering. Zo nodig kunnen wij nog gaan zorgen voor 

aanvullende faciliteiten. Ook de gemeente wordt op dit gebied steeds actiever. 

 

Landgoed “De Duinen”/ openbaar gebruik 

Met het vaststellen van de deze bestemming heeft de dorpsraad de opdracht gekregen 

toezicht te gaan houden op het openbaar gebruik en het betrekken van de omgeving bij dit 
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landgoed in overleg met de eigenaar. We hebben o.a. de school betrokken bij dit gebeuren. 

We zullen hier dus, gelet op het genomen raadsbesluit, bij betrokken blijven. 

 

 

 

 

Inrichting openbare ruimte tussen De Gracht en het Lint/ School 

Na de realisatie van de nieuwste nieuwbouw moet, denken wij, de openbare ruimte 

opnieuw worden ingericht. We hebben daarover een aantal keer in de dorpsraad met elkaar 

gesproken en zullen dit onderwerp de komende tijd nog wel weer op de rol krijgen. 

 

Zonneparken 

De dorpsraad werd door de gemeente in 2021 op de hoogte gebracht dat het besluit om een 

zonnepark in te richten in Zwaagdijk bij Fischer in een vergaand stadium was. De (verplichte) 

deelname van de gemeenschap in de rendementen zou geregeld zijn door participatie in het 

project door de Zonnecoöperatie Westfriesland. Het college van B&W heeft daarna een 

besluit genomen waarbij de Zonnecoöperatie Westfriesland geen deel ging uitmaken van het 

geheel. De dorpsraad is nu bezig er zorg voor te dragen dat er door de exploitant een fonds 

gevormd gaat worden in beheer van “Zwaagdijk” waarbij de middelen gebruikt kunnen 

worden voor duurzame projecten in Zwaagdijk. De term “duurzaam” kan ruim worden 

ingevuld.  

 

RK Kerk eigendommen 

In het verleden zijn er in ons dorp veel voorzieningen gerealiseerd samen met de parochie. 

O.a. de sportvelden en natuurlijk de kerk met kerkplein begraafplaats en pastorie. Deze 

voorzieningen zijn, formeel, eigendom van de kerk. 

 

Sportvelden 

Met name bij de sportvelden is dat een discutabele situatie. We zijn, in samenspraak met de 

voetbalvereniging, met het bisdom in overleg om de velden op naam van de vereniging te 

krijgen. Er zijn diverse omstandigheden die erop wijzen dat dit ook in lijn met eerdere 

afspraken zo zou moeten zijn. 

 

RK Kerk / begraafplaats / pastorie 

Het ziet er naar uit dat het bisdom de Jozef parochie Zwaagdijk als zelfstandige parochie wil 

gaan opheffen. De parochie gaat dan onderdeel uitmaken van een groter geheel. 

Omdat we denken dat het goed is actief na te gaan denken over de toekomstige inrichting 

en gebruik van het kerkgebouw en directe omgeving hebben we het initiatief genomen om 

een werkgroep te vormen die hiervoor een plan probeert op te gaan stellen.  

Deze werkgroep gaat bestaan uit; Annemarie van Diepen, Gea Ursem - Hoogland Hans Mels, 

Siem Deken, Jan Oudeman en Piet Aker. De parochieraad gaat hiermee akkoord. 
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Overleg Dorpsraad Hauwert 

 

We hebben in 2021 overleg gehad met de dorpsraad Hauwert omdat we denken dat er deels 

dezelfde problemen spelen als in ons dorp. We hebben met name gesproken over 

toekomstige woningbouw, de gemeenschapsvoorzieningen en de inrichting van de 

verkeerssituatie rond het winkelcentrum. We hebben afgesproken elkaar in deze periode 

weer te spreken. 

 

 

De dorpsraad is ook nog betrokken bij de opstart van de actie van Delta voor de realisatie 

van de aanleg van de glasvezel infrastructuur in het dorp. Die aanleg is op dit moment in 

volle gang. 

 

Het komende jaar zullen we ongetwijfeld een aantal van de nu besproken onderwerpen 

weer op de agenda krijgen. Daarnaast staan we natuurlijk altijd open voor suggesties vanuit 

het dorp om andere zaken die de gemeenschap aangaan op te gaan pakken. 

 

De Dorpsraad Zwaagdijk Oost 

 

Secretaris 

Piet Aker   

 

 


