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Jaarverslag 2016 Kernraad  Wognum 

 

De Kernraad Wognum heeft in 2016 5x vergaderd. De vergadering van juli is niet 

doorgegaan, aangezien er geen noemenswaardige agendapunten waren. 

De vergaderingen hadden alle een openbaar gedeelte, tevens is er na deze meetings 3x in 

besloten kring vergaderd.  

De opkomst van de vergaderingen was redelijk tot matig. De vergaderingen werden bezocht 

door verschillende raadsleden en inwoners van Wognum.  

 

Samenstelling bestuur per 1 januari 2016:  

Voorzitter:  Bertus Schilder 

Vicevoorzitter:  Jacques van Diest 

Penningmeester:  Chris Koenders 

Secretaris:  Ella Huisman 

Notulist:  Thea Dekker 

Beheer website: Ella Huisman 

Overige bestuursleden:  Gerda de Fost; Marijke Lam, Ad Veken; Rob Wester;  Willem de 

Jong; Peter Koopman en Cees Bakker.  

 

De Kernraad heeft de volgende werkgroepen: 

1. Dagelijks Bestuur 

2. Jongeren contact. 

3. Communicatie burgers 

4. Gemeentelijk Verkeer - en  Vervoersplan ( GVVP) 

5. Nulmeting/subsidie beleid/WMO 

6.  Werkgroep toekomst visie Wognum 

7. Werkgroep openbare ruimte /woningcorporatie 

8. contact persoon website 

9. contactpersoon ouderen, betrokken bij grijs (bestrating, fiets/voetpaden/straat).  

10. commissie 1: Bestuur en Middelen 

11. commissie 2: Grondgebiedzaken 

12. commissie 3: Samenleving 

13. project groep Boogerd, drie kernraadsleden hebben daar zitting in.  
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Besproken agenda punten per maand: 

Januari: 

 Jongerenwerker Ronald Hein en tevens lid van wijkteam West maakt gebruik van het 

spreekrecht om het bestaansrecht van het wijkteam uit te leggen en de medewerking 

van de Kernraad te vragen bij signalering problemen.  

 De gemeente vraagt de KR om naamgeving voor plan de Eendragt. 

 Er worden door SV Spartanen ideeën gelanceerd om de huidige gymzaal te 

integreren bij het sportcomplex en de locatie die vrijkomt voor woningbouw aan te 

wenden. De gemeente ziet graag de huidige gebruikers van de gymzaal vertrekken 

naar De Bloesem. 

 De werksessie voor de Rotonde Bloesemgaerde wordt doorgenomen. 

 Het jaarverslag en financieel jaarverslag worden besproken. 

  

Maart 

 Het spreekrecht wordt gebruikt door afgevaardigden van de Wooncompagnie om 

uitleg te geven en het doel te bereiken dat bewoners zich meer verantwoordelijk 

voelen voor eigen wijk. 

 De stand van zaken rond de statushouders wordt besproken; de KR heeft een reactie 

richting gemeente gegeven i.v.m. publicaties in de media en de werkgroep Gr. 

Slagterlaan onderneemt verdere stappen in hun proces tegen de vestiging ter plekke. 

 In het besloten gedeelte worden o.a. de speerpunten van 2016 van de KR bepaald. 

 

Mei  

 Volleybalvereniging en zaalvoetbalvereniging Wognum maken gebruik van het 

spreekrecht om hun ongenoegen te uiten over de wijze van toewijzing van gebruik 

van de sporthal en vragen de KR hierin te participeren. 

 In het gemeentehuis is een bijeenkomst geweest om de plannen te presenteren voor 

het transformeren naar huis van de gemeente, waar ieder zich welkom voelt. De KR 

heeft hier ideeën en aanbevelingen voor aangedragen. 

 De namen Wagenmaker en Dirk Veermanhof zijn voor de nieuwe straten vastgesteld 

door de gemeente. 

 De Stichting Natuurspeeltuin is opgericht. 

 De Burgerlijke Stand van onze Gemeente geeft aan dat er mogelijkheden zijn voor 

vermelding van plaats en gemeente op officiële documenten, maar dat er technische 

problemen zijn. Er wordt verder onderzoek gepleegd. 

 

Juli 

Deze vergadering vervalt bij gebrek aan ter zake doende punten. 
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September 

 Dit keer wordt er tijdens het spreekrecht een presentatie gegeven door wijkteam 

West om op deze manier meer bekendheid te geven aan werkzaamheden en doelen. 

 Onder de inwoners van Wognum is een groen enquête verspreid door de gemeente 

inzake onderhoud en manier van onderhouden. 

 Raadslid Nijsingh wordt uitgenodigd om zijn voorstel in de gemeenteraad 

“vergaderen op locatie” uit te leggen en daarover de discussie aan te gaan. 

 

November  

 De nieuwe kernconsultent Karin Kaag is aanwezig bij de vergadering. Het spreekrecht 

wordt benut door de werkgroep verkeersgroep rotonde Bloesem met een update 

van de voortgang. 

 De statushouders worden besproken. Productie systeembouwwoningen zal niet 

eerder kunnen starten dan juni 2017. In de tussentijd is er overleg over het 

bouwproces en inrichting openbare ruimte met onder meer de bewoners van de 

Grietje Slagterlaan. 

 

 

 


