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Notulen vergadering Kernraad Wognum  

woensdag 19 juli 2017 

 
Aanwezig: 

B. Schilder, E. Huisman, A. Veken, C. Koenders, R. Wester, M. Lam, G. de Fost, P. Koopman,                    

B. Wagenaar*, R. Boots*, A. Kaptein*, F. Berkeveld*, M. Spekreijse* 

Afbericht van  C. Bakker, P. Koning*, C. Selders*, J. Stam* 

 

1. Opening Voorzitter Schilder  opent de vergadering en heet iedereen welkom.  

 

2. Spreekrecht:  M. Spekreijse, stagiaire bij de gemeente Medemblik, doet in opdracht van de 

gemeente onderzoek naar de wens van de bewoners om herdenkings- c.q. geboortebomen te 

planten. Dit was o.a. in Hauwert aan de orde bij Robachers watermolen.                                                                                     

Wij vragen ons het nut  van het onderzoek af. Is er vraag naar of gaan we vraag creëren? Is het 

de bedoeling dit centraal in de gemeente te doen, of per kern? Of op eigen erf? Onze gemeente 

is al groen. Overigens is er rond het gemeentehuis nog ruimte over. 

 

3. Vaststellen van de agenda: geen wijzigingen. 

 

4. Notulen 7 juni 2017 en actielijst:  

-G. de Fost had zich afgemeld voor de vergadering 

-B. Wagenaar: de hangplek bij de Boogerd is door de gemeente verwijderd; 

                           punt 10: korter moet juist zijn langer         

Gesproken wordt over de plaatsen waar de mobiele drugshandel zich ophoudt: Heemtuin/’t 

Trefpunt, Kreekbos, Leekerpad, parkeerplaats Grote Zomerdijk, parkeerplaats Herbergier. 

Het aantal loslopende honden op de fiets/wandelpaden in het Kreekbos is zorgelijk en 

gevaarlijk voor fietsers. Tevredenheid over geplaatste afvalbakken. 

De taakverdeling voor de bestuursleden is akkoord. Bakker zal gevraagd worden naar zijn 

voorkeur voor een taak. 

Verder geen op- of aanmerkingen.                                                                                                                          

Actielijst:                                                                                                  

287 blijven volgen, plan is klaar, met v.o.p. als speerpunt 

308 blijven volgen, E. Huisman zal nog eens inventariseren 

310 blijft staan.  

311 volgens wethouder Tigges is de Oosteinderweg conform alle gemaakte afspraken      

  afgehandeld en ziet geen problemen op de Kerkweg. 

   

 

5. Binnengekomen stukken/mails:  

a. Dorpswerk NH: geen opmerkingen, voor kennisgeving aangenomen. 
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b. C. Selders, inmiddels ook J. Stam: we reageren niet op het verzoek om aanlevering van 

gegevens/ geven van input voor het verkiezingsprogramma van de politieke partijen. 

c. Subsidieaanvraag Kernraad door C. Koenders gedaan. Benieuwd naar de honorering van het 

verzoek.  Koenders geeft ook aan: inmiddels heeft ook de kascontrole 2016 plaatsgevonden. 

 

6. Themaraad Medemblik 26 juni: 

M. Lam vond de vergadering erg algemeen en vraagt zich af of er, gezien de geschiedenis, nu 

wel wat met de aangedragen punten wordt gedaan. 

B. Schilder had bewondering voor de spreker: deze voorziet dat de politieke samenstelling, 

gezien de belangstelling van de bevolking voor de politiek, in de nabije toekomst geheel op de 

schop gaat. De ambtenaar moet naar de bevolking toe. Het nieuwe denken moet gestimuleerd 

worden. De jeugd denkt anders. Denk ook aan het toenemende populisme. 

Er komt een vervolg op deze avond. 

 

7. Aandachtsgebieden/speerpunten 2017: 

De aandachtsgebieden zijn de vorige vergadering vastgesteld. Voor het 4 mei gebeuren volgt 

Koopman t.z.t. De Fost op. 

Speerpunten: 

-Jeugdzorg. Op de begroting van de gemeente prijkt een fors overschot. Toch zijn er nog steeds 

problemen. Gespecialiseerde zorg wordt op een lager niveau voortgezet. Mededelingen vanuit 

de gemeente via de dorpsbladen zijn schaars. G. de Fost en M. Lam zullen weer met de 

ambtenaar in contact treden.  

-Statushouders. G. de Fost, A. Veken en B. Schilder blijven dit volgen. De 24 uurs bereikbaarheid 

van de gemeentelijk verantwoordelijke is twijfelachtig. Er is zorg omtrent de begeleiding vanuit 

de gemeente, terwijl extra zorg daarvandaan gewenst is. 

-Verdovende middelen: aan politie overlaten. 

-Brug Sweelinckhof/v.o.p. Nieuweweg en voetpad.  

 

8. Bloesemgaerde/Kerkweg: 

Er is aanbesteed, alleen is ons nog niet bekend aan wie. De bedoeling is de rotonde in de 

schoolvakantie aan te pakken. Er wordt in de bouwvak doorgewerkt. Er zal overlast optreden 

voor het doorgaande verkeer, maar dat is onvermijdelijk. 

 

9. Statushouders/bouw Dirk Veermanhof: 

De fundering is aangebracht. De bouw zal verder gaan. 

 

10. Plan Boogerd. De eerste activiteiten zijn gestart. Het worden alleen 

huurwoningen/appartementen.  

 

11. Politiebureau Nieuweweg 2a. 

Er is door de brandweer bezwaar gemaakt. Er wordt gevreesd voor hun parkeerplaatsen bij 

uitrukken. Raakt de kazerne weg? 

 

12. Rondvraag. 
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-R. Wester: het WAFweekend heeft plaatsgevonden in het Kreekbos. Het gras was wat lang. Dit 

en de onkruidbestrijding binnen de gemeente is een punt van aandacht. De straten worden ook 

al groener, mechanische onkruidbestrijding is onvoldoende. 

 

 

 

Voorzitter Schilder bedankt de aanwezigen en sluit de vergadering. 

Schilder en Veken melden w.s. op 20 september verhinderd te zijn. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Actielijst. 

Datum  Nummer Onderwerp      Uitvoering 

1-2015  287  Voetpad Nieuwe weg 2017/brug/zebrapad  C. Koenders 

           R. Wester 

1-2017  308  Geluidsoverlast A7 bij omwonenden   E. Huisman 

  310  Speerpunten 2017     allen 

3-2017  311  Verwachte problemen renovatie Kerkweg/gemeente B. Schilder 

7-2017  316  Jeugdzorg/WMO     G. de Fost 

           M. Lam 

  317  Statushouders      A. Veken 

           G. de Fost 

           B. Schilder 


