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Aanwezigen: Dorpsraad, Tom Beerepoot, Simon Commandeur, Berthe van Engen, Peter Groot, Jack 
Stam, Bert Wagenaar, Steven Wagenaar, Alex Bezemer en Peter van den Hoven (agendapunt 2), Linda 
…,  Nico Hoedjes (sluit later in de vergadering aan), Jacco Wiering, Rob Wester. 
 
Afwezig met afbericht: Gerda de Fost 
 

1. Opening 

Peter Koopman heet iedereen welkom en opent de vergadering 

2. Project Elektrische deelauto’s  

Peter van den Hoven heeft dit idee naar Wognum gehaald en is langs het gemeentehuis 
geweest. Alex Bezemer deelt de presentatie online en licht deze toe. Hij zegt toe de  
presentatie achteraf te mailen naar de secretaris. Na afloop geven twee leden van de 
Dorpsraad (Frank en Jan) aan te willen meedenken over de introductie van Elektrische 
deelauto’s in Wognum. 

3. Mededelingen en vaststellen van de agenda  

* Deen Wognum/klankbordgroep  

* Idee Regiobank: bloembakken  

* Rotonde Oosteinderweg-Hoornseweg  

* Bedrijfsverzamelgebouw Oosteinderweg   

* Kermis   

* Afvalprobleem Boogerd  

* Kleinschalig toeristisch overnachten  

* Voortgang Kernvisie -> punten die niet terugkomen op de agenda  
 
De verbouwing van Deen bevindt zich in afwachtende fase omgevingsvergunning. Deen wil 
doorgaan met de verbouwing voordat de overname door Albert Heijn plaatsvindt. De 
ingang blijft bij het dorpsplein. 
 
De Regiobank heeft dit idee naar voren gebracht, het Oranjefonds wil € 10.000 sponsoren 
(bedrag is per buurt). De Regiobank wil ook ondersteuning bieden voor een crowdfunding-
platform en voor een website. Dit punt wordt aangehouden, er wordt gehoopt op nog 
meer initiatief van de Regiobank. Ingeschat wordt dat de verkeersdeskundige van de 
Gemeente niet erg enthousiast zal zijn. Berthe oppert om samenwerking met Leekerweide 
te zoeken.  Dit zal worden teruggekoppeld aan de Regiobank. 
 
De rotonde is vernieuwd en ziet er goed uit. 
 
Met betrekking tot het bedrijfsverzamelgebouw aan de Oosteinderweg is er een ruim 
bestemmingsplan; alles wat ter plaatse bereid wordt, mag verkocht worden. 
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Afvalprobleem; er komen twee slimme bakken (deze geven een signaal als deze 80% vol is)  
en zeven grotere bakken (die maandag en donderdag worden geleegd). 
 
Kleinschalig toeristisch overnachten. Er is een verslag van het kernradenoverleg. Het beleid 
wordt doorgelicht. De lijst met B&B’s komt eind juni. Wordt vervolgd. 
Hoornseweg; Peter vertelt dat Rijkswaterstaat een aansluiting van de Spoorstraat op de A7 
tegen houdt. 
 
Kernvisie; het bord bij rotonde is nu kleiner, op de Conferencelaan is nu een verkeersteller 
geplaatst. Door het ambtenarentekort is er geen begeleiding voor het winkelcentrum in 
Wognum (wel in Medemblik en Wervershoof). De punten voor de middellange termijn 
staan op de agenda voor de volgende bijeenkomst. Aantal punten als Sporthalproblematiek 
en woningbouw worden doorlopend gevolgd en aan overleggen deelgenomen. 
 

4. Binnengekomen stukken/mails:  
(mails die betrekking hebben op de agendapunten worden daar automatisch in behandeld)  

a. Gemeente Medemblik:  

- biodiversiteit openbaar groen  

- infomails verkeerszaken  

- Medemblik, toegankelijke gemeente?   

b. mail Walhalla actie vrijwillige bijdrage  

c. mail Jan Kempenaar dorpsraad Hauwert afscheid als secretaris  

Uitgaande mail: (mails die betrekking hebben op de agendapunten worden daar automatisch in behandeld) 

a. Gemeente Medemblik; brief overlast loslopende honden  
b. enquête Dorpswerk NH democratische waarde van dorpsraden  
  

5. Notulen en Actielijst 14 april 2021 

Wat betekent de afkorting GGD op bladzijde 3?  
Margo kan het zich niet meer herinneren; dit verwijderen we uit de notulen. 
 

6. Stand van zaken Bloesem/blaashal 

Tom licht toe. De prijsopgave is hoger dan de prognose.  
Er is nog geen contact met de buren over de blaashal. Adjunct voorzitter SV Spartanen, 
Martin Stam voert de gesprekken. Han vraagt naar het contract van de beheerder. Ton 
Schouten begeleidt de bouw, zijn contract zal  waarschijnlijk verlengd worden. 
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7. Stand van zaken / Vlottrekken Woningbouw Wognum  

Plan De Commandeur; aansluiten Nieuweweg wordt lastig, de grond waarover dit moet 
plaatsvinden is geen eigendom. 
 
Bloesemgaerde Noord en AC de Graafweg; het college van B&W wil eerst een 
stedenbouwkundig bureau inschakelen. Projectleider, Maurice Madoc, heeft beloofd de 
zienswijze voor de zomer bekend te maken. 
 
Bloesemgaerde West; Nico Hoedjes van H3 heeft dit onder zijn hoede. 
In de vergadering van 25 augustus a.s. komen de volgende personen: een spreker over CPO 
– Dick Waiboer (CPO gerealiseerd in Spierdijk), de woningzoekende jongeren, Wethouder 
Van Langen. Tom Beerepoot wil dan eveneens het plan Commandeur toelichten. Frank en 
Ella waren bij de informatieavond over met name CPO; daar is een lange adem voor nodig. 
Degenen die dat willen ondernemen kunnen het beste grond via de Gemeente betrekken, 
dat moeten 6 tot 8 stellen zijn (afhankelijk van de kavelgrootte). 
Voetangels zijn milieubeperkingen, bij bijvoorbeeld een weidevogelgebied gaat het plan 
meteen op slot. 
 

8. RES: Kreeklanden gasloos , zonneweiden 

Eén van de selectiecriteria, de uitvoerbaarheid was uiteindelijk doorslaggevend voor het 
feit dat voor de Kreeklanden is gekozen. Frank is van mening dat selectie voor de 
Kreeklanden willekeuring overkomt. 
Windenergie; de 600 meter grens blijft. 
Medemblik / Andijk geven aan dat we goed naar de kosten en de ontwikkelingen in de 
komende 10 jaar (tot 2030) moeten kijken. 
 

9. Recycleplan huisvuil 

De Gemeente heeft aangenomen: 
- Betalen naar het aantal malen aanbieden van de grijze bak. 
- Er komen afvalboa’s, afvalcoaches om afvaltoerisme tegen te gaan. 
- Compensatie voor grote gezinnen. 
Tom Beerepoot. De Gemeenten hebben de plicht om het aanbod van grijs afval naar 
beneden te brengen. Het aangenomen besluit is een tussenvorm van het huidige systeem 
en de Diftar. Er moet beter gerecycled worden, degene die minder inlevert wordt beloond. 
Het omruilen van de grote bak naar een kleinere bak is een mogelijkheid. Niet alles is 
volledig dichtgetimmerd. Mensen vuil van de straat en berm opruimen krijgen een extra 
bak.  
Simon Commandeur: restafval van 31 kg. is het doel. 
Wellicht informeert Berthe hierover in de Walhalla. 
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10. Probleem loslopende honden Kreekbos/paardenpoep 

Ella heeft een brief hierover naar de Gemeente gestuurd. Daar is nog niets mee gedaan. In 
het Kernvisieoverleg is dit punt weer doorgezet naar een volgende vergadering. 
Peter geeft aan dat hij een bordje wil, waarop staat aangeven dat de honden moeten 
worden aangelijnd op het fietspad. Door de Gemeente wordt dit juridisch gemaakt, dat is 
helemaal niet zijn bedoeling. De Gemeente moet gewoon haar verantwoordelijkheid 
nemen. We dreigen op deze manier in een impasse te komen.  
Ella heeft het gevoel dat de maatschappelijke discussie verhardt. Het gaat om de 
menselijke maat, niet de juridische paden moeten worden bewandeld. Bovendien is ieder 
het erover eens dat zowel honden als niet hondenbezitters er met een fijn gevoel moeten 
kunnen recreëren. 
Simon Commandeur heeft dit binnen zijn fractie besproken, de bebouwde kom-grens kan 
worden verlegd. Dit is een lastige discussie, niet iedereen is het hierover eens.  
Een mogelijkheid is dat een gedeelte van het park, de doorgaande wegen, geen 
losloopgebied voor honden is. De hondenbezitters moeten hier ook bij worden betrokken. 
Honden moeten immers ook een plek hebben. 
Dit punt wordt doorgeschoven naar een volgende vergadering. 
 

11. Accommodatiebeleid vorderingen 

Er is een enquête onder inwoners geweest. Eind van het jaar zal er een beslissing over 
worden genomen.  
Tom geeft aan dat er komende maandag een bespreeknotitie in de raad wordt besproken. 
Het voorstel hierin is dat er nog 2 jaar wordt genomen (a € 145.000 per jaar)  om dit verder 
uit te zoeken. Hij stuurt de bespreeknotitie, men weet nog niet welke keuze moet worden 
gemaakt. 

 

12. Rondvraag 

Zon langs de A7;  
Frank is naar de informatieavond geweest. Dit was meer een artist-impression. In drie 
afslagen van de A7 komt waarschijnlijk een zonnepark. Het is echter nog geen gelopen 
race. Veiligheid van de weggebruiker is een issue, tevens moet de aanbesteding nog 
plaatsvinden. Het gaat drie knooppunten in onze gemeente (afslagen Medemblik, 
Abbekerk en Wognum). Liander moet kunnen aansluiten op het net. 
In hoeverre dit een bijdrage oplevert aan de RES Noord Holland Noord is nog onbekend.  
Wellicht komen er in heel Nederland zonneparken langs de diverse A’s. 
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De Bloesem  
Tom heeft Martin  Stam gesproken. De nota over de Bloesem wordt morgen afgerond 
(voor 30/6/21 is het plan). De gedachte is dat Tom Schouten de Bloesem overneemt. 
 
Simon Commandeur heeft contact met wethouder Van Langen. Een CPO moet mogelijk zijn 
bij de Bloesemgaerde Noord. In het vierde kwartaal komt meer informatie over 
zelfbewoningsplicht. 
 
Nico Hoedjes: in de vergadering van 25 augustus aanstaande wil hij de plannen voor 
Bloesemgaerde West toelichten. 
 
Rob Wester geeft aan dat de harddraverij op 20 augustus 2021 niet doorgaat. Ze krijgen 
het niet rond met de Gemeente. 
 
Peter Koopman sluit de vergadering om 21:30 uur. 
 
 

*** 
 

 
Volgende openbare vergadering is op 25 augustus 2021 om 20:00 uur bij Café Stam met als 
voornaamste thema: passende woningbouw en huisvesting in Wognum! 

 
 
 
 

 


