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Notulen vergadering Kernraad Wognum  

woensdag 10 juli 2019 (zaal Stam) 

 
Aanwezig: 

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

B.Wagenaar*, F. Romp*, T. Beerepoot*,  S. Commandeur sr*, C. Selders*, S. Commandeur jr*,             

A. Kraakman*, L. Baas*, R. Boots*, B. Huisman*, F. Diergaarde*. 

 

Openbaar deel: 
1. Opening: Voorzitter Schilder opent de vergadering en heet iedereen welkom. Hij noemt de 

actie van de Kernraad om een kernvisie op te stellen. Iedereen heeft de enquête in kunnen 

vullen om zijn mening te geven. 

 

2. Vaststellen: Toegevoegd wordt: -plaatsing oplaadpalen. 

 

3. Notulen: de notulen van de vergadering van 5 juni 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. 

b. Gemeente Medemblik: 

1 Uitnodiging evaluatie kermis: bezocht, zie punt 7 

2 Uitslag bodemonderzoek speellocaties: in Wognum geen problemen 

3 Er zijn in de Sportlaan op verzoek van een bewoner laadpalen voor electrische auto’s 

geplaatst. Iedereen kan zo’n verzoek doen. De gemeente onderzoekt dan met een 

extern bureau de noodzaak en mogelijkheden en informeert de (2) dichtstbijzijnde 

bewoners. Er is geen vergunningaanvraag. Geplaatst wordt op de ruimte i.v.m. 

brandveiligheid. S. Commandeur jr. zal de gemeente naar het beleid vragen. Het 

betekent 2 parkeerplaatsen minder vrij beschikbaar. 

             Uitgaande stukken/mails: 

             Mailverkeer inzake kernvisie. 

 

5. Stand van zaken kernvisie: E. Huisman geeft de stand van zaken aan: -de enquête kon tot 

vandaag ingevuld, -400 reacties totaal, -meer op papier dan digitaal, -leeftijd: merendeels 

tussen 20 tot 49 jaar oude bewoners, -oudste invuller 80 jaar, -jongste invuller 10 jaar, -gemist 

worden: Blokker/Marskramer-dhz zaak-viswinkel-bibliotheek.  Andere opmerkingen moeten 
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nog worden uitgewerkt. De uitslag komt op de website te staan en wordt besproken in het 

Walhalla. Er wordt benadrukt dat het een aanvullende enquête is.  Vervolg is uitwerken 

enquête, schrijven concept, aanleveren speerpunten voor m.n. het introductiefilmpje. 

Op 2 oktober zal de concept-versie gepresenteerd worden, voorafgaand door een presentatie 

over inbraak en veiligheid. 

De kernvisie zal alleen digitaal worden verspreid. 

 

6. Stand van zaken sporthal: T. Beerepoot: de gemeente doet onderzoek naar een semi-

permanente hal bij de Westfrieslandhal , de samenwerkende sportverenigingen naar een 

permanente hal aan de Sportlaan. Hij toont een voorlopige tekening hiervan.                                                                                                                          

 

7. Evaluatieavond gemeente inzake kermis: P. Koopman geeft een korte uiteenzetting van het 

besprokene op die avond. Ongeveer 50 bezoekers waarvan 5 vanuit onze groep. De oprichting 

van een kermiscomité wordt toegejuicht. Onder ander A. Kraakman, A. Stam (café Stam) en D. 

Kok zeggen hun deelname toe. Er zal tijdig contact met de gemeente dienen te zijn. 

Er waren problemen met de kermisborrel bij Baas aan de Oosteinderweg. Er is 

miscommunicatie met de BOA’s, de gemeente heeft de organisatie een brief gestuurd, met 

daarin de mededeling dat het voorgestelde plan van aanpak weinig hoop biedt op verdere 

gemeentelijke medewerking. DE organisatie stelt al jaren te zorgen voor optimale veiligheid: -2 

personen aan de weg, -afzetlint, - etc. E. Huisman heeft vernomen dat er bij onzichtbare 

controles onregelmatigheden zijn vastgesteld, doch dat de gemeente de traditie van 

kermisborrels wel in stand wil houden. Ze zoekt contact met de ambtenaar. 

 

      8.   Overlast bedrijven in buitengebied: 

De groei van sommige niet-agrarische bedrijven in het buitengebied komt in conflict met het 

wonen vlak daarbij en geeft verkeersonveilige situaties. M.n. op de Westeinderweg is dit aan 

de orde. Het meerdere keren per dag lossen van auto’s op de openbare weg is aangrenzende 

bewoners een doorn in het oog. E. Huisman zal wijkagent P. Ootes vragen de situatie met de 

perceeleigenaar te bespreken. Ook bij Westeinderweg 14 wordt overlast ervaren. 

 

8. Geluidsoverlast A7: Dit is allang bekend en wordt nu in de enquête meerdere malen 

opgenoemd. De huidige geluidswering is onvoldoende. De ontwikkelingen van de A7 volgen. 

 

9. Rondvraag: 

-T. Beerepoot: helaas weer schade bij het zwembad tijdens de Nibbixwouder kermis.  

-S. Commandeur sr: soms worden vastgestelde zaken, zie punt 8, ingehaald door de tijd. Groei 

van bedrijven is vaak niet tegen te houden. Het is zaak bij de besluitvorming vooraf erbij te zijn. 

-B. Wagenaar: de vuilcontainers bij het D. Veermanhof blijven punt van aandacht. Er wordt ook 

door derden aangeleverd. Gemeente en HVC bakkeleien over toezicht. 

-E. Huisman: *er wordt op maandagavond hondentraining gegeven in het Streekbos. Passanten 

worden door de deelnemers als hinderlijk ervaren!!!.  S. Commandeur jr. waagt er 

maandagavond een fietsrondje aan. 

*er is in de natuurspeeltuin een man opgemerkt, die kinderen aanspreekt. 

R. Wester: de WAF zal ondanks het succes van het weekend in het Kreekbos waarschijnlijk zijn 

activiteiten staken i.v.m. een tekort aan vrijwilligers. 



DR Wognum 10-07-2019                                                                   3 
 

 

 

Voorzitter Schilder bedankt ieder voor zijn/haar inbreng. 

 

 

 

Actiepunten: 

Datum  Nummer Onderwerp     Uitvoering 

1-2015  287  Voetpad Nieuweweg/brug/zebrapad  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  

 

7-2019  332  Kermisborrel Baas    E. Huisman  

  333  Hinder op Westeinderweg/ P. Ootes  E. Huisman 

 

7-2019  334  Overleg Klaas Ootes -> evaluatie kermis rol 

     kermisbond     B. Schilder 
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