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Notulen vergadering Kernraad Wognum  

woensdag 23 mei 2018 

 
Aanwezig: 

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

B. Wagenaar*, F. Romp*, S. Commandeur*, J. Stam*, L. Koning*, S. Wagenaar*, Ruby Blauw*, 

T. Beerepoot*, J. van Dijk*, B. Huisman*, R. v. Baar*, J. van Baar*, R. v.d. Meer*, T. Kraakman*, P. 

Terra*, M. Terra. 

 

Openbaar deel: 
1. Opening  Voorzitter Schilder  opent de vergadering en constateert  een groot bezoekersaantal. 

 

2. Spreekrecht:  Er zijn geen aanvragen   

3. Toevoeging: Geen aanvullingen. 

 

4. Notulen: Pagina 1. B. Huisman merkt op dat in de verslaglegging de mening van de Kernraad is 

weergegeven. T.a.v. de vrijwilligersavond en de feesttent hadden enkele bezoekers een andere 

mening.  

Actiepunten 287, 316, 321 en 324 blijven staan. 

Notulen en actiepuntenlijst worden verder goedgekeurd. 

5. Ingekomen stukken/mails:  

a. Infomails Dorpswerk NH: V.k.a. 

b. Bloesem: Komt bij 6. 

c. Gymzaal: Geen vorderingen. 

d. Kermistent: Er zat her en der ruis. ER waren onjuiste aannames en besluiten bij de 

gemeente. De aanvragers hebben na een gesprek de aanvraag ingetrokken.  J. van Dijk 

vraagt of er evaluatie is geweest. Deze komt. B. Wagenaar zit daarbij. B. Schilder is ook 

uitgenodigd. Er zijn geen noemenswaardige problemen geweest. Plaatsing van attracties bij 

het Hof van Wognum heeft geen toegevoegde waarde 

e. Medemblik/gezamenlijke bijeenkomst: Is gewijzigd in kennismakingsavond met de raad. 4 

Kernraadsleden gaan hier heen. 

f. Medemblik/cultuurbeleid: E. Huisman is heen geweest. Bezoekers konden stellingen en 

punten aandragen waar de gemeente beleid op kan maken. Er is wel een controverse 

tussen de toeristische stad Medemblik en de cultuurrijke kleine kernen.  Is het zinnig de 

Wognummer organisaties te mobiliseren? 

g. Geluidswal A7: Er wordt al jaren aandacht aan besteed. Rijkswaterstaat werkt niet mee. De 

Kernraad kan er weinig mee. Correspondentie met gemeente en Rijkswaterstaat is 

stroperig. 

h. Medemblik/detailhandel: Ondernemers zijn 4 juni welkom. Het reilen en zeilen van 

bedrijvigheid kan worden besproken en de gemeente wil de inkoopstrategie uiteen te 

zetten. 
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i. Afscheid H. Tigges: B. Schilder heeft de receptie bezocht. 

j. Verkeersbewegingen Oosteinderweg: Komt bij 12. 

k. Statistieken woningbouw: Komt bij 9. 

 

 

6. Stand van zaken gebruik De Bloesem: T. Beerepoot geeft aan dat er in het coalitieaccoord staat 

dat  er zoveel mogelijk in de eigen kern wordt getraind en gespeeld.  SEW en Spartanen zijn er 

uit voor de trainingsuren op vrijdagavond. Alhoewel SEW voor de exploitant lucratiever is, zijn 

er afspraken gemaakt. Door evt. de patio in het gebouw geschikt te maken voor 

trainingsfaciliteiten is er wellicht ook wat extra ruimte.                                                                        

Schuilhouden achter de Topsportnota gaat niet meer. Binnen een politieke partij bestaat 

hierover een groot twistpunt. SEW is ook nog niet bop de hoogte van de afspraken tussen de 

Wognummer verenigingen en de exploitant.                                                                                             

M.b.t. het opknappen van de gymzaal zijn geen ontwikkelingen te melden.  

 

7. Voetpad Kerkweg: Dit is in diverse vergaderingen besproken, waarbij vele (vaak onprettige) 

tegenstellingen,  aan de orde zijn geweest. Er is € 150.000 voor uitgetrokken door de 

gemeente. De toekomst zal uitwijzen of de besluiten juist zijn geweest.  

 

8. Appartementen politiebureau:  Alhoewel de brandweer nog steeds moeite met de plannen 

heeft, is het traject van vergunningverlening vrijwel rond. Er liggen nog enkele kleine juridische 

problemen. Huidige buren en brandweer hebben ook geen moeite met elkaar.  

 

9. Info woningbouw: Op de informatiekaart is nog geen rekening gehouden met de plannen Kuip 

en Boogerd.  Deze info is dus niet relevant voor Wognum. B. Huisman geeft aan dat de 

wachttijden, na onderzoek door GroenLinks, aanmerkelijk langer zijn dan aangegeven door de 

woningbouwverenigingen. Een wachttijd van meer dan 2 jaar is ongewenst. Cijfers naar aanbod 

en beschikbaarheid in soort woning per kern kunnen meer aangeven. 

 

10. Burg. Commandeurlaan: R. van Baar vertelt dat Wooncompagnie de huurwoningen niet 

opknapt, maar afstoot. Er is angst voor een overschot aan arbeidsmigranten. Het is gewenst dat 

de gemeente beleid maakt om afspraken te maken met de woningbouwvereniging ten einde  

belemmeringen op te werpen voor opkopers met plannen met verhuur (aan m.n. buitenlandse 

bevolking) en  tegengaan van grote groepen arbeidsmigranten in het lint, doch deze mensen 

onder te brengen op het erf van de opdrachtgever. De bewoners van de Burg. 

Commandeurlaan vragen actie t.a.v. Wooncompagnie dat de wethouder en/of raad inspraak 

heeft aan wie wordt verkocht. De kwestie komt in ieder geval op 2 juni ter sprake binnen de 

VVD-fractie.         

T.a.v. huidige bewoners, die in de toekomst hun eigen woning willen verkopen, kan geen 

enkele actie worden genomen. 

M.b.t. het openbaar groen is er vanuit de straat actie geweest naar de gemeente. Er is helaas 

geen budget meer voor!!! Geen veegacties meer. De groenvoorziening wordt ondertussen 

wildgroei. De gemeente vraagt de bewoners om een plan. Uitvoering door bewoners is 

gewenst, maar door de bevolkingsopbouw in de straat onhaalbaar.  Er wordt de bewoners 

aangeraden ook dit punt aan te roeren in de VVD-fractie op 2 juni. 
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11. Voetpad Nieuweweg:  Dit plan is overal geschrapt. Er dient opnieuw aangevraagd te worden 

als “noodzakelijk”.  

 

12. Oosteinderweg/Roele de Vries/Ursem: Ursem wil graag van de blijvende afspraak af. Na 3 jaar 

juridische haarkloverij door gemeente en Ursem is er toestemming gegeven het overpadrecht 

te beëindigen. Destijds was dit recht bedongen bij het geven van een omgevingsvergunning 

voor het plaatsen van een kraanbaan. Geluidsmetingen blijven binnen de normen. Ook Roele 

de Vries betreurt de gang van zaken. Ze hebben in het verleden ook investeringen gedaan om 

het recht mogelijk te maken.                                                                                                                       

Er is 12 jaar geleden door de bewoners van de Oosteinderweg gevraagd de ontsluiting te 

regelen via Westerspoor. De bedrijven daar waren tegen en de gemeente heeft er niets meer 

mee gedaan.                                                                                                                                                  

E. Huisman zal namens de Kernraad een brief sturen naar de gemeente om een oplossing te 

zoeken voor de geluidsoverlast gevende en gevaarlijke verkeerssituatie. Het is echter uiterst 

complex. Voorkomen moet worden dat er eerst ongelukken gebeuren.  

 

13. Rondvraag: 

-M. Lam: iedereen krijgt een folder over de wijkteams, w.s. gelijk met de gemeentegids. Vragen 

over de wijkteams kunnen naar Marijke.                                                                                                 

E. Huisman zal de gemeente vragen de folder en gemeentegids op alle adressen te bezorgen.      

-B. Wagenaar vraagt of er een uitnodiging voor de evaluatie van de kermis is ontvangen. Het 

secretariaat heeft niets gehad, maar B. Schilder had een persoonlijke uitnodiging . 

-R. v.d.Meer spreekt zijn zorg uit over mogelijke gevaarlijke situaties op de Oosteinderweg. R. 

Wester heeft contact met de gemeente over een app die beschikbaar gaat komen voor melding 

van dergelijke situaties en bijna ongevallen. 

 

14. Sluiting. 

Voorzitter Schilder bedankt ieder voor zijn/haar inbreng en sluit de vergadering.  

 

 

 

Actiepunten: 

Datum  Nummer Onderwerp     Uitvoering 

1-2015  287  Voetpad Nieuweweg/brug/zebrapad  C. Koenders 

          R. Wester 

7-2017  316  Jeugdzorg/WMO    M. Lam 

          G. de Fost 

9-2017  321  Bijeenbrengen vertegenwoordiging ouderen  

    met de wijkteams (uitnodigen)   E. Huisman 

3-2018  324  Brief naar gemeente m.b.t. vrijwilligersavond E. Huisman 

5-2018  326  Brief naar gemeente m.b.t. Oosteinderweg E. Huisman 

5-2018  327  Brief naar gemeente over bezorging gemeente- 

    gids en folder wijkteams   E. Huisman 
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