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Jaarverslag 2017 Kernraad  Wognum 

 

De Kernraad Wognum heeft in 2017 6x vergaderd.  

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 2017:  

Voorzitter:  Bertus Schilder 

Vicevoorzitter:  Peter Koopman 

Penningmeester:  Chris Koenders 

Secretaris:  Ella Huisman 

Notulist:  Peter Koopman 

Beheer website: Ella Huisman 

Overige bestuursleden:  Gerda de Fost; Marijke Lam, Ad Veken; Rob Wester;  Cees Bakker.  

 

De Kernraad heeft de volgende werkgroepen: 

1. Dagelijks Bestuur: Bertus, Ella, Chris 

2. Jongeren contact: Gerda, Rob 

3. Communicatie burgers: Ella, Marijke 

4. Gemeentelijk Verkeer - en  Vervoersplan ( GVVP) Rob, Chris 

5. Nulmeting/subsidie beleid/WMO: Gerda, Marijke 

6.  Werkgroep toekomst visie Wognum: Ella, Marijke, Chris, Peter 

7. Werkgroep openbare ruimte /woningcorporatie: Ad 

8. contact persoon website: Ella, Chris 

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

10. Volgen commissie 1: Bestuur en Middelen: allen 

11. Volgen commissie 2: Grondgebiedzaken: Bertus 

12. Volgen commissie 3: Samenleving: allen 

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

Januari: 

 Een binnengekomen mail inzake de overlast van het harsgebruik van SEW wordt 

besproken in de vergadering. 

 Het college wil medewerking verlenen aan de realisatie van 12 appartementen in het 

voormalig politiebureau. Er wordt een klankbordgroep gevormd om zich uit te 

spreken over dit plan. De kernraad wordt hiervoor uitgenodigd. 

 

Maart 

 Er wordt gesproken over de renovatie van de Kerkweg.  

 Ook staan de statushouders weer op het programma. 

 Er wordt afscheid genomen van Kernraadleden: Thea Dekker, Willem de Jong en 

Jacques van Diest. 

 De speerpunten van het komende jaar worden besproken. 

 

Juni 

 Het convenant regionale woonvisie wordt besproken. 

 Er wordt door de surveillancegroep “Oog en oor” verslag gedaan van de goed 

verlopen kermis. 

 De aandachtsgebieden worden opnieuw verdeeld over de kernraadleden. 

 

 

Juli 

 Stagiaire Spekreijse van de gemeente Medemblik heeft om spreekrecht gevraagd om 

een onderzoek toe te lichten m.b.t. geboortebomen/begrafenisbomen en de 

inrichting van natuurbegraafplaatsen. 

 Er wordt gesproken over de plaatsen waar de mobiele drugshandel zich ophoudt 

 De bijeenkomst van de gemeente van 26 juni: Themaraad wordt besproken 

 De bouw- en renovatieprojecten worden doorgenomen. 

 

September 

 De afsluiting van de verbinding West-Frisiasweg/Hoornseweg/Wogmergouw wordt 

besproken. Een afvaardiging van de Kernraad is hierna naar de uitvoerder geweest 

voor een informatief gesprek. 

 De problematiek van de urentoewijzing in sporthal de Bloesem staat weer op de 

agenda. 

 De nieuwbouwplannen worden doorgenomen 

 De staat van de voetpaden in de kern ivm gebruik minder validen wordt besproken. 

 Ook het voetpad Nieuweweg/gemeentehuis komt op tafel voor verdere bespreking. 
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November 

 De komst van de statushouders komt dichterbij. Er is achter de schermen veel 

voorbereid en de Kernraad wordt hiervan op de hoogte gesteld. 

 De aanvliegroutes Lelystad zijn onderwerp van gesprek, maar aangezien er al op veel 

en hogere niveaus actie is ondernomen, neemt de Kernraad hierin een afwachtende 

houding aan. 

 De gespreksnotitie over de voortgang van de WMO uitvoering wordt doorgesproken. 

 Er is aandacht voor de communicatie tussen politiek en Kernraad. 

 De regionale woonvisie wordt besproken. 

 

 

 

Opgesteld maart 2018, 

E. Huisman-Jonker; secretaris. 

 


