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Openbare Vergadering 23 november 2016 
 

Afwezig met afbericht van Ella, afwezig zonder afbericht Cees 
 

1. Opening door de voorzitter met een speciaal welkom voor de nieuwe kernconsulent Karin 
Kaag. 

2. Spreekrecht bewoners wordt gebruik van gemaakt door de werkgroep verkeersgroep rotonde 

Bloesem. Zij geven een update van de voorgang. De werkgroep is tevreden over hoe het 

overleg met de gemeente op dit moment gaat. Ook geven zij aan gebruik gemaakt te hebben 

van de tips die vanuit de kernraad zijn gekomen ivm het onderhoud met de gemeente. Er zijn 

meerder tekeningen samen met de gemeente bekeken en hieruit is één plan als beste naar 

voren gekomen. Dit is dan ook gelijk het duurste plan, maar geeft de beste garantie dat er in 

de toekomst niets meer aan gedaan hoeft te worden. Feit blijft dat het een zo goed mogelijke 

aanpassing/verbetering is aan de bestaande situatie. Er is wel een budget voor, maar het is 

nog niet goedgekeurd. Plan is om de werkzaamheden in de schoolvakantie te laten 

plaatsvinden. Informatie hierover komt via de mail nog naar ons toe. Actie 305 Ella 

 

3. Vaststellen van de agenda, geen aanvullingen. 

 

4. Notulen 28 september 2016, wordt goed gekeurd. 

Actielijst 

Data  Onderwerp Wie Eraf 

1-15 287 Nieuws voetpad Nieuwe Weg 2017 Chris  

5-16 302 Contact met Gemeente over gebruik Bloesem mn 
vrijdagavond 

Bertus 11-
2016 

28-9 304 GGVP overleg aanrij route vrachtwagens  - winkels Jacques, Willem  

     

 

287: Voetpad is wegbezuinigd.  

302: Is naar tevredenheid afgehandeld. 

304: Vrachtwagens van DEEN en Lidl gaan nu achterlangs bevoorraden. Kruidvat vrachtwagen 

komen nog wel langs. 

- Wognum is een 30 km gebied, maar doordat de inrichting er niet naar is, kan men ook niet 

handhaven.  

- Drempels op de Kerkstraat is geen optie. Inrichting van het deel bij de winkels is gebaseerd 
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op langzamer rijden door de versmalling voor Loos en voorrangswegen van rechts. 

- Complimenten aan de gemeente vanwege de duidelijke aanwijzing met behulp van borden 

waar er in Wognum geparkeerd kan worden.  

- We zouden nog graag een verbinding zien tussen de twee parkeerterreinen.  

 

 

5. Binnengekomen stukken/mails ter informatie. 

a. Programmabegroting gemeente Medemblik 2017 en meerjarenraming 

b. Uitnodiging kernradenoverleg 2 november;  

Er wordt nu toch gekeken naar wat de kernraden zelf al aan onderzoek hebben gedaan aan de 

leefbaarheid binnen hun kern. Het blijft voor ons een vraagteken waarom dit niet al eerder is 

bekeken door de gemeente.  

c. diverse nieuwsmails vrijwilligerspunt 

d. mail gemeente Medemblik voorstellen nieuwe kernconsulent Karin Kaag 

e. mail Inloophuis Medemblik jaarlijkse verwendag 12 november 

f. Uitnodiging bureau XTNT ontwerppresentatie 21 november, zie punt 2 deze notulen.  

 

6. Statushouders 

Informatie van november 2016 

Op 7 april  heeft de gemeenteraad het bestemmingsplan Grietje Slagterlaan vastgesteld. Dit maakt de 
bouw mogelijk van 40 appartementen in de sociale sector aan het Dirk Veermanhof in Wognum. Dit 
plan voorziet in de behoefte aan huisvesting van starters en statushouders in de gemeente 
Medemblik. 

De Woonschakel maakt in overleg met de leverancier van de systeembouwwoningen een planning 
voor de bouw. Door de grote vraag naar dit type woningen is de verwachting dat de productie voor 
dit project niet eerder kan starten dan juni 2017. Het project is ongeveer een jaar later gereed dan 
gepland. Samen met De Woonschakel zorgen we ervoor dat de taakstelling in 2016 en 2017 voor de 
huisvesting van statushouders halen. 

In de periode tot juni 2017 overleggen we met omwonenden over het bouwproces en de inrichting 
van de openbare ruimte. Het gaat hierbij om de aanleg van paden, parkeerplaatsen, speel- en 
groenvoorzieningen. We overleggen ook met alle betrokken instanties en de omwonenden over het 
opnemen van de nieuwe inwoners in onze samenleving 
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7. Zorggeld gemeente Medemblik  

Onze vraag is of elke hulpvraag beantwoord wordt met de zorg die nodig is. Chris, Marijke en 

Gerda nemen contact op met het wijkteam hierover. Actie 306 Gerda, Marijke, Chris  

 

 

8. Rondvraag 
 
- Er wordt nog steeds gesurveilleerd door het ogen en oren team van Wognum. Er is relatief 
weinig onrust in het dorp. 
- op Facebook  bij Wognum actueel wordt gevraagd naar wat de inwoners van Wognum aan 
winkels missen. Rob gaat bij houden wat en hoe hierop gereageerd gaat worden.  
- Spartanen wil een dorpsveiling gaan houden. Welke verenigingen willen hieraan meedoen? Chris 
koppelt terug dat Spartanen  de verengingen moet gaan benaderen hierover.  
Bertus geeft aan dat ook het kerkbestuur van de Hieronymus kerk hier over heeft nagedacht. 
Spartanen kan ook contact op nemen met de bestuur van de kerk.  
 
 

 

1. Actielijst voor                                          2017 

Data  Onderwerp Wie Eraf 

1-
2015 

287 Nieuws voetpad Nieuwe Weg 2017 Chris  

11-
2016 

305 Doorsturen informatie verbetering  rotonde Bloesem Ella  

 306 Besteding zorggeld  gemeente Medemblik Gerda, Marijke, 
Chris 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


