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Notulen vergadering Kernraad Wognum  

woensdag 5 juni 2019 (zaal Stam) 

 
Aanwezig: 

B. Schilder, E. Huisman, A. Veken, C. Koenders, G. de Fost, H. Staal, M. ten Broeke, R. Wester,                

P. Koopman, B.Wagenaar*, F. Romp*, T. Beerepoot*,  S. Wagenaar*, A. Hoogewerf*, S. 

Commandeur*, J. Stam*,, A. Kraakman*, P. Koning*, R. Snijders*, R. Boots*, M. Kuip*, F. Vulker*, B. 

van Engen*, J. Huisman*, R. Spigt-Heddes*, M. Wilcke*. 

Afbericht: H. Diergaarde*, A. Helder*. 

 

Openbaar deel: 
1. Opening: Voorzitter Schilder opent de vergadering en heet iedereen welkom, speciaal de leden 

van de commissies voor het opstellen van de kernvisie.  

 

2. Vaststellen:  toegevoegd wordt: -mail J. Sprong/ achteruitgang straatbeeld. 

 -jaarverslag 2018. 

 

3. Notulen: de notulen van de vergadering van 16 januari 2019: deze worden onveranderd 

goedgekeurd.  

-actielijst: 287 blijft 

     316 blijft  

     329 blijft 

     330 blijft 

     331 wordt aan gewerkt. 

 

4. Ingekomen stukken/mails:  

a. Infomails Dorpswerk NH: V.k.a., kandidaten voor de vrijwilligersprijs kunnen worden 

aangemeld. 

b. De Bloesem/sportverenigingen: komt bij punt 5. 

c. Gemeente Medemblik: 

1 Nieuwsbrief Leefbaarheid: v.k.a.            

2 Wijkleercentrum: v.k.a. 

3 Vaststelling subsidie: voor de penningmeester. 

4 Infoavond woningbouw Bloesemgaerde: bezocht door E. Huisman. Er komen ca. 50 

i.p.v. 25 (niet vrijstaande) woningen. De bezoekers is gevraagd om invulling voor de 

verkeersveiligheid/ontsluiting/inpassing jongerenhuisvesting. Binnenkort komt er 

informatie over het vervolg. -> op dit moment wordt uitgezocht of een 

uitsluitingsclausule voor toekomstige sociale woningbouw in een contract van een 

bewoner de voortgang belemmert. 

d. Mails J. Sprong: -overlast uitwerpselen honden op trottoir etc. Een lastig punt. Controverse 

tussen hondeneigenaren/betalers hondenbelasting en overige burgers. Hier ligt een taak 
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voor de gemeente.                                                                                                                                               

-toegevoegd: toename onkruid in het straatbeeld. Chemische bestrijding wordt niet meer 

toegepast, onkruidborstel en branden is onvoldoende. Het probleem lijkt groter te worden 

naarmate de wijken ouder worden. De te kiezen methode en intensiteit is een probleem 

voor de buitendienst van de gemeente. Is eigenlijk uitbreiding actiepunt 329. 

e. Jaarverslag 2018 van de secretaris. Deze staat al enige tijd op de website en in komende  

Walhalla wordt er in het redactioneel naar verwezen. 

 

5. Stand van zaken Bloesem/sporthal/Spartanen: Gemeente doet onderzoek om een semi-

permanente hal aan de huidige Westfrieslandhal te bouwen en gaat vooralsnog niet verder met 

plannen voor de mogelijkheid van een 2e permanente accommodatie in Wognum, noch aan het 

huidige complex, noch bij Spartanen. Eerst wil het college een accommodatiebeleid voor de 

hele gemeente opstellen, waaruit de knelpunten voor alle kernen in de toekomst genoemd 

worden. Een semi-permanente hal is een voorlopige oplossing die op redelijk korte termijn 

realiseerbaar is. In het op te stellen accommodatiebeleid wordt ook de gymzaal betrokken. 

  

6. Kernvisie: van de 6.000 inwoners van Wognum wordt verwacht dat zij een visie hebben op de 

toekomst van het dorp voor de komende 10 jaar. Na de bewonersbijeenkomst zijn de 

commissies aan de slag gegaan en hebben hun punten opgesteld. Er is nu in samenwerking met 

de gemeente ook een enquête opgesteld, die na promotie d.m.v. posters ed., verspreid zal 

gaan worden bij de Walhalla, doch die ook digitaal via de website is in te vullen. Gehoopt wordt 

op een grote respons voor een zo volledig mogelijk beeld. Eind dit jaar zal de kernvisie worden 

gepresenteerd.  

 

7. Evaluatie kermis.  De verplaatsing wordt overwegend positief beoordeeld. Nieuwe attracties 

zijn welkom. Als minpunt wordt het ontbreken van een toiletwagen genoemd. De 

bewegwijzering kan ook beter. Te gebruiken verkeersroutes en een programma publiceren zal 

een positieve impuls aan het gebeuren geven. Een kermiscomité zou hierin positief kunnen 

werken en het wij-gevoel kunnen versterken. 

             B. Wagenaar liet weten dat er nauwelijks ongeregeldheden waren.  Er was wel vrij veel 

             rommel. Op de braderie kwamen er op het laatste moment een aantal kramen bij, hetgeen                    

             wat wanorde gaf.  De exploitanten waren tevreden over opzet en omzet. Café Stam had de    

             toegang prima geregeld met een eventuele alcoholtest.   

             Conclusie: tevredenheid. Niet veranderen, wel verbeteren. Vanuit de Kernraad zal de vorming  

             van een kermiscomité worden ondersteund.    

 

      8.   Rondvraag: 

-A. Hoogewerf: het fietspad van de rotonde is een allegaartje en onoverzichtelijk: asfalt, tegels, 

verspringen, verhogingen. Graag alleen asfalt. Alles is net aangelegd, dus zal deze wens nog wel 

even op uitvoering wachten. A. Kraakman merkt op dat het wel de snelheid van m.n. 

electrische fietsen omlaag brengt. 

-B. van Engen: het persbericht over zomeractiviteiten voor senioren is overal binnen de 

gemeente verspreid. De vraag blijft waarom niet in Wognum. 

-T. Beerepoot: Intermaris wil een deel van het Sweelinckhof (aanleunwoningen) verkopen. Hij 

vraagt de Kernraad mee te denken over (on)gewenste ontwikkelingen. 
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8. 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  329  Openbaar groen, toename onkruid  allen 

  330  D. Veermanhof volgen    allen 

 

3-2019  331  Opstellen Kernvisie    allen   
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