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Aanwezigen: Dorpsraad en 11 belangstellenden 
Afbericht: Steven Wagenaar, Chris Koenders 
 
Notulen 

1.Opening 

Peter Koopman opent de vergadering door iedereen welkom te heten en stil te staan bij de 
moeilijke periode door het Coronavirus die achter ons ligt en misschien op economisch en 
financieel gebied nog voor ons ligt. 

2. Vaststellen van de agenda.   

De aanwezigen gaan akkoord met de agenda.  
Bij binnenkomst hebben alle aanwezigen een paraaf gezet ter bevestiging dat er geen 
gezondheidsklachten voor wat betreft het Corona virus zijn. Deze lijst met parafen wordt, als er 
binnen veertien dagen geen verdere melding van klachten binnenkomt, vernietigd. 

 3. Binnengekomen stukken/mails:  

a. mails inzake windmolens zoekgebieden/RES - zie agendapunt 5 
b. mails inzake capaciteitsprobleem zaalsportverenigingen - zie agendapunt 7 
c. mail Koos Taanman inzake levenslichtmonument ter kennisname 
d. mail gemeente Nieuwsbrief Leefbaarheid: Via de site van de gemeente kun je je 

opgeven voor deze Nieuwsbrief 
e. mail Sportakkoord Medemblik - zie agendapunt 8  
f. mail gemeente, uitnodiging bijeenkomst beleid huisvesting buitenlandse 

werknemers: de vergadering hierover is uitgesteld tot na de zomervakantie. Ella 
Huisman zal navraag doen wanneer het eea zal plaatsvinden.  

g. mail Roel Baas inzake verkeersveiligheid Kerkstraat - zie agendapunt 6a  
h. mail gemeente subsidieaanvraag 2020 en 2021: Alice Wallaart zal bij de 

gemeente navragen welke informatie de gemeente hiervoor precies nodig heeft.  
i. mail Groen Links Ria Manshanden concept zienswijze ontwerp 

omgevingsverordening NH2020 Kromme Leekgebied  
j. mail gemeente Project Wieringerhoek ter inzage: voor zowel het drinkwater als 

de watervoorziening voor de land- en tuinbouw is dit project ook voor de 
dorpskern Wognum van belang. 
 

Uitgaande mail:  
a. reacties op bovenstaande mails 
b. Steunbetuigingen Corona voor kermisexploitanten, Mikkie organisatiebureau, 
braderie en verenigingen Wognum 
c. Inspraakbrief Raadscommissie 13 mei voortgang uitbreiding sportaccommodatie  
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4.  Actielijst 15 januari:  

De roep om doortrekken van het voetpad bij de Nieuweweg richting het gemeentehuis zal 
waarschijnlijk doorgang vinden als de Nieuweweg wordt heringericht  
De ontwikkelingen rondom jeugdzorg en wmo zal door de Dorpsraad nauwlettend worden 
gevolgd. In juli zal hierover een bijeenkomst op het gemeentehuis zijn. 
Meldingen die betrekking hebben op het openbaar groen en onkruid, kunnen worden geplaatst 
bij Fixie. 
Over de ontwikkelingen over huisvesting zal over twee weken een gesprek tussen een delegatie 
van de Dorpsraad en wethouder Andrea van Langen plaatsvinden. 

5. RES 

Inspraakavonden zijn gehouden om de burger mee te laten denken hoe de energie strategie 
moet worden ingevuld. De gezamenlijke dorpsraden zijn een stuurgroep gestart. Binnenkort 
worden vertegenwoordigers van alle dorpsraden bijeengeroepen voor verdere kennisgeving.  
Er ligt een concept klaar en door de Coronacrisis is 1 oktober nu de datum waarop politiek en 
stuurgroep met een standpunt komen. 
Plan is om zonneweides zo veel mogelijk van de kern te plaatsen. Windmolens worden minimaal 
600 meter van de dorpsgrens geplaatst, maar bij voorkeur geheel niet. Opgemerkt wordt dat 
energie-opslag inmiddels een groter vraagstuk wordt dan opwekking. 

6. Kernvisie: 

Er is een integraal overleg geweest tussen vertegenwoordiging vanuit de Dorpsraad en Karin 
Kaag, Leontien Draper en Menno Boermans (beleidsmedewerker verkeer) over het de eerste 
speerpunten m.b.t. de Kernvisie: verkeer. 

a. Overlast snelheid verkeer centrum: De gemeente wil een verbetering, maar vanwege 
financiële situatie wordt naar een creatieve oplossing gekeken. Bijvoorbeeld maximaal 30 
km, verplaatsing van het bord en trekken van witte strepen op het wegdek. Kerkstraat en 
Nieuweweg zullen over een aantal jaren worden heringericht en de Dorpsraad wil met de 
bewoners actief meedenken over een oplossing de veiligheid te bevorderen. 

b. Rotondes: veel klachten komen binnen over de veiligheid bij de twee rotondes: bij Stam 
en die naar de Hoornseweg leidt. De rotonde met fietsoversteek naar de Hoornseweg zal 
worden aangepast met een verhoogd plateau en ledverlichting. Voor de rotonde bij Stam 
wordt gekeken of een bord kan worden geplaatst met daarop een afbeelding dat fietsers 
van twee kanten komen. 

Er is veel vrachtverkeer rondom de rotondes en in de kern van Wognum. Dit kan zorgen 
voor onveilige situaties en voor schade aan huizen. Gerard Kok laat weten dat zijn indruk 
is dat de schade aan zijn huis is veroorzaakt door heftig vrachtverkeer. Donderdag 4 juni 
heeft hij een gesprek hierover met de gemeente en het resultaat van dit gesprek zal hij 
doorgeven aan de Dorpsraad. Om te onderzoeken welke rol de Dorpsraad hier verder in 
kan spelen, zullen Han Staal en Rob Wester van de Dorpsraad binnenkort bij Gerard Kok 
thuis de situatie bekijken. 
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c. Bevoorradingsroute winkels: de vrachtwagens die Deen en Lidl bevoorraden hebben een 
vaste route: een vaste route naar de winkels toe en een vaste route het dorp uit. De heer 
Boermans van de gemeente gaat onderzoeken of er mogelijkheden zijn tot vermindering 
van de overlast door vrachtverkeer in de dorpskern.  

In het najaar zal een vervolggesprek plaatsvinden. 

7.  Stand van zaken Bloesem/blaashal 

 Simon Commandeur geeft aan dat het CDA en VVD gezamenlijk een amendement hebben 
ingediend over plaatsing van een blaashal bij Spartanen. De hoop is dat de gemeente dit 
burgerinitiatief zal omarmen. Zestien van de 27 raadsleden hebben het amendement 
ondertekend, de hoop is op meer. 

8.  Sportakkoord Medemblik 

Om de mensen in deze gemeente meer in beweging te krijgen is een subsidie beschikbaar 
gesteld van € 30.000,-- voor 17 kernen. 

9.  Stand van zaken Bloesemgaerde 

Peter Koopman en Ella Huisman zullen met wethouder van Langen in gesprek gaan en o.a. 
vragen hoe het ervoor staat met dit project. Aan de aanwezige raadsleden wordt verduidelijkt 
hoe de Dorpsraad denkt over toekomstige ontsluiting van Bloesemgaerde-Noord via 
Westeinderweg en vervolgens om Leekerweide heen richting Nieuweweg, met daarbij het advies 
om tijdig toekomstig ruimtebeslag voor een kruising in te tekenen.  

10. Dirk Veermanhof afvalsituatie 

Nadat het afvalprobleem bij de Dirk Veermanhof weer wat groter was geworden, heeft Peter 
Koopman gesproken met mevrouw Laan van de gemeente en de HVC. De bewoners worden nu 
in hun eigen taal geïnformeerd over afvalregeling en met hulp van boa’s en een electronisch 
bord is de situatie sterk verbeterd. Peter Koopman en Bert Wagenaar houden contact met elkaar 
over dit onderwerp. Nu dit punt is opgelost, verdwijnt het van de agenda. 

11. Rondvraag: 

• Het vergaderschema voor de rest van het jaar volgt nog. De eerstkomende zal onder 
voorbehoud op woensdag 19 augustus zijn. 

• Het Molenbad zoekt vrijwilligers voor allerlei werkzaamheden (Tom Beerepoot) 

• Hans Ursem vraagt hoe je op de hoogte kan blijven van de uitvoering van de punten zoals 
vermeld in de Kernvisie.  
Dit zal gebeuren via de gebruikelijke kanalen; update in de volgende openbare 
vergadering en vastlegging in de notulen, via de website waar in een apart deel de 
opvolging van de Kernvisie zal worden opgenomen en zo mogelijk via Walhalla. 
 

Actiepuntenlijst: 
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Datum Nummer Onderwerp Uitvoerende 

1-2015 287 Voetpad 

Nieuweweg/brug/zebra 

Rob 

Wester 

7-2017  316 Jeugdzorg/WMO Gerda de Fost / 
Frank  Last 

 

7-2018 329 Openbaar 

groen/onkruid 

Allen 

    

1-2020 336 Verkeer/weginrichting 

punt 12 

Commissie 

Kernvisie 

1-2020 337 Hoogte prijzen 

starterswoningen en 

startersleningen 

Commissie 

Kernvisie 

 


