
Jaarverslag 2019 Dorpsraad Wognum 

 
 
 
 
 
De Kernraad/Dorpsraad Wognum heeft in 2019 6 x een openbare vergadering/bijeenkomst 
gehad. Tevens is er dit jaar een aantal keren in besloten kring vergaderd, voornamelijk ten 
behoeve van de kernvisie; 2019 stond in het teken van het schrijven van een kernvisie voor 
de gemeente voor de komende 10 jaar. 
Halverwege het jaar is besloten de Kernraad weer te veranderen in de oude naam Dorpsraad 
om meer draagvlak te creëren en naamsbekendheid te genereren. 
De opkomst van de vergaderingen geeft aan dat mensen meer interesse lijken te hebben in 
het reilen en zeilen van de Dorpsraad. Bij de vergaderingen mochten we steeds verschillende 
wethouders, veel raadsleden en inwoners van Wognum verwelkomen.  
 

Samenstelling bestuur per 1 januari 2019:   

Voorzitter: Bertus Schilder  

Vicevoorzitter:  Peter Koopman 

Penningmeester:  Chris Koenders 

Secretaris:  Ella Huisman 

Notulist:  Peter Koopman 

Overige bestuursleden:     Gerda de Fost 

 Marijke Lam 

 Ad Veken 

 Rob Wester 

Ingestapt in 2019: Han Staal 

 Alice Wallaart 

Beheer website:  Ella Huisman 

Beheer facebook:  Chris Koenders 

 
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, Han 
5. Nulmeting/subsidie beleid/WMO:    Gerda, Marijke  
6. Werkgroep toekomstvisie Wognum:    Ella, Marijke, Chris, Peter, Han 
7. Werkgroep openbare ruimte /woningcorporatie:  Ad  
8. Contactpersoon website:      Ella, Chris  
9.  Volgen commissie Bestuur en Middelen:   allen  
  Volgen commissie Grondgebiedszaken:    Bertus 
  Volgen commissie Samenleving:     allen  
10. Kermiscomité:       Rob, Ella, Peter 
11. Sporthalproblematiek:      Chris, Han  



Zoals hierboven vermeld stond 2019 in het teken van de toekomstvisie voor Wognum. 
Een speciale commissie bestaande uit: Peter Koopman, Chris Koenders, Ella Huisman en later 
ook Han Staal zette in samenwerking met de gemeente de lijnen uit en zorgde voor de 
voortgang van het proces. In januari werden de thema’s vastgesteld en in maart is een 
bijeenkomst georganiseerd voor de inwoners om deze actief mee te laten denken. 
Voor elk thema werd een commissie gevormd en werden de ideeën en wensen in deze 
groepen uitgewerkt. In de tussentijd is in juni ook een aanvullende enquête uitgezet om 
antwoord te krijgen op vragen ten behoeve van de visie. 
Iedere commissie zorgde voor de aanlevering van zijn themadeel, waarna de commissie de 
stukken in de visie vatte en redigeerde. In oktober is deze totaalversie voorgelegd aan de 
inwoners om evt. correcties te kunnen toepassen. Er was heel weinig belangstelling deze 
avond.  
Op verzoek van de gemeente is er voor de visie als pilotproject meegewerkt aan het 
openbare digitale platform van de gemeente om deze gestalte te geven. 
Begin oktober is er ook een 2 minuten durende promotiefilm gemaakt door Filmmacht uit 
Blokker om de thema’s uit de visie meer kracht bij te zetten en het geheel op een ludieke 
wijze te kunnen aanbieden aan B & W en raadsleden op 16 december. 
Op deze avond werd na het tonen van de film een bal met logo Dorpsraad Wognum 
overhandigd om aan te geven dat er een aantal zaken spelen in Wognum en de bal nu bij de 
gemeente ligt. 
 
 
Besproken agendapunten per maand:  
 
Januari: 

• In deze 1e vergadering van het jaar wordt het spreekrecht benut door Wijkagent 
Pieter Ootes en medewerker Veiligheid en openbare orde van de gemeente 
Medemblik Mark Hopman. Zij praten ons bij over beveiliging tegen inbraak. “Alert in 
de wijk. 

• Wethouder Harry Nederpelt komt uitleg geven over het standpunt van de gemeente 
inzake de compensatie glasvezelkosten. 

• De sporthalproblematiek staat op de agenda en de presentatie van de kernvisies van 
4 andere kernen wordt geëvalueerd. 

• Ook wordt er uitleg gegeven over de duurzaamheidsavond. 

• Het overleg bij de gemeente over de nieuwe opzet van de kermis wordt aangestipt. 
 

Maart: 

• Op 13 maart is de informatieavond voor de inwoners gehouden inzake de kernvisie. 
 
Juni: 

• Er wordt verslag gedaan van de infoavond woningbouw Bloesemgaerde. 

• De stand van zaken omtrent de sporthal problematiek wordt besproken en ook de 
voortgang van de Kernvisie. 

• Daarnaast wordt de kermis geëvalueerd en wordt besloten tot de vorming van een 
kermiscomité. 

  



Juli: 

• De stand van zaken omtrent Kernvisie/Enquête wordt besproken. 

• De sporthal staat wederom op de agenda. 

• De evaluatieavond van de kermis wordt doorgenomen en ook de problematiek rond 
de kermisborrels. Het kermiscomité krijgt gestalte. 

• De geluidsoverlast A7 wordt aangehaald, maar staat ook als speerpunt in de visie 
benoemd. 
 

 
Oktober 

• Op 2 oktober is de concept kernvisie aan de inwoners gepresenteerd. 
 

November 

• Naast de openbare vergadering stond deze avond in het teken van de voorlichting 
inbraakpreventie door wijkagent Pieter Ootes, gemeente-ambtenaar Mark Hopman 
en slotenspecialist Theo Vertelman. De avond kende een hoge opkomst. 

• De kernvisie wordt besproken en ook de sporthalproblematiek en de nieuwe wijk 
Bloesemgaerde passeren de revue. 

• Bert Wagenaar doet namens “Ogen en Oren” een oproep om gezamenlijk op te 
trekken naar HVC inzake het zwerfvuil bij de Dirk Veermanhof. 

• Er wordt officieel afscheid genomen van 4 leden van de Dorpsraad; te weten: Bertus 
Schilder, Chris Koenders, Marijke Lam en Ad Veken. 

 
 
Opgesteld 03 januari 2020 
 
E. Huisman-Jonker; secretaris. 


