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Notulen Openbare vergadering Kernraad Wognum  

woensdag 21 november 2018 

 
Aanwezig: 

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

B.Wagenaar*,T. Beerepoot*, S. Wagenaar*, W. Reus*, J. Groenland*, C. Selders*, M. Beemster*, T. 

Bleeker*, A. Hoogewerf*, S. Commandeur*, J. Stam*, K. de Groot*, A. Kraakman* 

Afbericht van F. Romp* 

 

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

 

2. Spreekrecht:  M. Beemster, bestuurslid van SV Spartanen, vertelt over het tekort aan 

sporthalaccommodatie in Wognum. Er zijn tekort trainingsuren beschikbaar. Een tijdelijke 

oplossing voor max. 2 jaar zou een opblaashal zijn.  Vanuit de gemeente wordt er nu een 

haalbaarheidsonderzoek gedaan naar de  wenselijkheid van een 2e sporthal in Wognum, als 

structurele oplossing. Voor 1 april 2019 moet dit onderzoek klaar zijn. Zowel Jack Stam vanuit 

de politiek als Ko de Groot als spreekbuis voor de Wognumse zaalsportverenigingen 

ondersteunen deze actie. Een projectleider onderzoekt alle opties: financiën/sportieve 

noodzaak i.c.m. de Dres/beschikbaarheid Dres/gebruik huidige gymzaal/vernieuwen huidige 

gymzaal, plaats waar te bouwen: Sportlaan of Bloesemgaerde. SV Spartanen heeft geen 

financiële middelen (financiering door gemeente), doch wil ondersteunen en faciliteren.  

Een afvaardiging van de besturen van de zaalsportverenigingen probeert  als commissie te 

praten met de projectleider en de gemeente. 

De Kernraad wil eerst het onderzoek afwachten alvorens een standpunt in te nemen. In de 

besloten vergadering komen we er nog op terug. Dit wordt nog teruggekoppeld aan de 

verenigingen. 

 

3. Vaststellen:  de agenda blijft ongewijzigd. 

 

4. Notulen: de notulen van de vergadering van 26 september 2018:  

-blz.3. B. Wagenaar: niet genotuleerd dat J. Koot vroeg naar de situering van de kermis 2019. 

-blz.3. G. de Fost deelt mee dat de gemeente de herdenkingsboekjes blijft betalen. 

-aktielijst: 287 blijft 

     316 blijft (januari 2019 bijeenkomst) 

     329 blijft, gaat in januari van start 

     330 blijft, eind november bijeenkomst. Opmerkingen over verstoren trainingen bij       

             Spartanen door statushouders en plaatsing vuilnis naast containers 

     331 blijft, de kleuren van de paaltjes veranderen niet, de reflectie-ogen worden  

             worden aangemeld om te onderzoeken. 
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5. Ingekomen stukken/mails:  

a. Infomails Dorpswerk NH: V.k.a. (voor kennisgeving aangenomen) 

b. De Bloesem/sportverenigingen. Besproken bij punt 2 en opgenomen bij punt 6. 

c. –V.k.a., veel vragen over tekort woningbouw. Voorlopig weinig resultaat bij provincie. 

Van belang voor meerdere kernen. 

-14 november: handhaving/verkeer/gasloos bouwen. Open avond met uitwisseling.  

Direct contact met ambtenaren wordt gestimuleerd. Er was aandacht voor de golf 

woninginbraken.  13 December wordt bezocht, er is dan aandacht voor de kernvisies.  

Ook ons is gevraagd te actualiseren, zodat de gemeente meer op hoofdlijnen kan besturen 

na plaatselijk beleid via de kernraden. 

-de gemeente is bezig het beleidsplan sociaal domein bij te stellen. Inwoners mogen 

meedenken. Welke vraagstukken komen er: zorg dicht bij mensen 

thuis/vereenzaming/prettige woonomgeving. 

Er is instemming met de plannen voor de Heemtuin, al zijn er wel enkele kanttekeningen. 

-m.b.t. vliegveld Lelystad dienen we even af te wachten. 

- A. Faas verdient een compliment voor zijn activiteiten rond de huisvesting statushouders. 

d. Glasvezel. Er is door diverse inwoners in het buitengebied gelobbyd om voldoende 
aansluitingen te krijgen. Het is gelukt. Alleen wordt wel tegen de kosten van € 20 per 
maand voor altijd of ruim € 1.950 ineens aangehikt. Het wordt gevoeld als onrechtvaardig 
t.o.v. de bewoners in de kern, die straks voor hetzelfde pakket veel goedkoper uit zijn. 
Daarnaast valt op dat in andere gemeentes de glasvezelverbinding zonder extra 
abonnementskosten bij iedereen wordt aangesloten. Van het begrote bedrag vloeit 70% 
ofwel € 700.000 terug in de gemeentelijke reserve. S. Commandeur stelt dat het 
genuanceerder ligt en belooft meer informatie. 
Vanuit de Kernraad wordt een verzoek gedaan aan de gemeente om de bewoners van het 

buitengebied bij het realiseren van deze basisvoorziening  met een financiële 

tegemoetkoming  te ondersteunen. 

 

6. Stand van zaken Bloesem:  Reeds besproken bij 2 en 5b.  

 

7. Wijkteams: pas in januari 2019 zal er bijeen worden gekomen met het wijkteam, niet met de 

WMO-consulent. Er zijn wat strubbelingen, zoals aanvragen invalidenparkeerplaats. Voor 

Wognum is er momenteel geen WMO-consulent, waarvan er één in ieder wijkteam 

plaatsneemt.  

 

8. Vrijwilligersfeest.  B. Schilder en E. Huisman hebben het gebeuren in Midwoud bezocht.  

De mening is dat het wel geslaagd is, doch het had minder luxe gekund. Laagdrempeliger. De 

organisatie door Vrijwilligerspunt was niet vlekkeloos. 

 

9. Rondvraag: 

-G. de Fost: in de Boogerd wordt het hoekje Chinees/E-bikeshop als rommelig ervaren.  

        Chinees is de eigenaar van het pand. B. Schilder gaat eens een praatje maken. 

-T. Beerepoot: op 21 december doet Serious Request Wognum aan. 

-B. Wagenaar: -de bewoners achter Deen krijgen spoedig bericht over de kermis 2019.  

                          -vuurwerk wordt weer in de gaten gehouden. 

                          -vandalisme blijft binnen de perken. Indrinken blijft een probleem. Een jongeren- 

                           werker is evt. beschikbaar om het gesprek aan te gaan. 



KR Wognum 21-11-2018                                                                   3 
 

-S. Commandeur: het CDA onderneemt actie voor subsidieverlening aan de Zonnebloem. 

-P. Koopman: een klacht over modder op een wandelpad is in behandeling. Er is echter nog 

niets gebeurd. E. Huisman stuurt een berichtje naar K. Kaag.  

-M. Lam: heeft geconstateerd dat op officiële documenten als plaatsnaam nog steeds 

Medemblik wordt gebruikt i.p.v. de naam van de kern. Dit i.t.t. gedane toezegging over 

aanpassing. J. Stam gaat het uitzoeken. 

 

10. Sluiting: Voorzitter Schilder bedankt ieder voor zijn/haar inbreng. 

 

 

 

 

 

 

 

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 

 

7-2018  328  Uitnodigen Zonnebloem   E. Huisman 

  329  Openbaar groen, m.n. Commandeurlaan R. Wester 

  330  D. Veermanhof volgen    allen 

9-2018  331  brief gemeente glasvezel tegemoetkoming E. Huisman 

  332  contact K. Kaag over klacht modder  E. Huisman 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


